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الشاملة المكتبة بواسطة آلٌا الملؾ هذا إعداد تم  

 

 

 

والتوحٌد العدل معرفة إلى الرشٌد هداٌة  

الرحٌم الرحمن هللا بسم  

الطاهرٌن الطٌبٌن وآله المرسلٌن، سٌد على والسبلم والصبلة العالمٌن، رب هلل الحمد : 

 

1- عدد له ٌحصى ال المقاالت، ختم...  وفً النظام بدء فً هلل الحمد  

2- والمدد األقبلم به تحٌط وال...  ؼاٌته تنهٌه أمد له وال  

3- أحد خلقها فً ٌشاركه وال...  وأبدعها األشٌا خلق الذي وهو  

أمد وال حقا، أول له وال...  فٌعبده رب خالق له وال -4  

عدد له جنسا وال نوعا ولٌس...  عرضا وال جرم له جسما ولٌس -5  

ولد وال كبل وصاحبة، أم...  له ولٌس شًء، ٌشابهه وال -6  

7- جحدوا قد هللا ولصنع ؼٌره، أو...  أحدثها الطبع إن قال لمن تبا  

8- اعتقدوا وما فٌها زعموا ما إبطال...  وحكمتها أٌضا تنوعها ففً  

9- واجتهدوا الدهر العقبلء حاول لو! ... ٌحدثه؟ الكون لهذا جماد فهل  

10- جهدوا وإن أطاقوه، ما ذرة أو...  خردلة خلق فً اجتماعهموا مع  

11- رصد وال رقم حفظها فً ٌحتاج...  فبل الكائنات بكل علما أحاط  

12- الرمد وال عنها، العمى ٌعترٌه ال...  خافٌة كل الدٌاجً فً ومبصر  

13- والرشد التبٌٌن عجائبها وفً...  محكمة األشٌاء خلق ألنه  

14- قصدوا وما أٌضا، به أرادوا وما...  أجمعهم الخلق بكبلم وعالم  

15- تتحد النطق فً أصواتها ولٌس...  آلته للنطق خالق ألنه  

16- عدد لمسموعاته ٌكون حتى...  خلقت ؼٌره من آلة له وال  

17- نكد وال كد به ٌلم وال...  قدرته تحت جمٌعا والممكنات  

18- وتنفرد بمقدور تخص فبل...  لخالقها لٌست قدرته ألن  

19- فٌعتمد شك ببل حً فذاك...  وأوجدها األشٌا أدرك من وكل  



20- والجسد األعراض ملزومه فالظرؾ...  ٌرى ولٌس ظرؾ، به ٌحٌط وال  

21- ومقتعد ظرؾ قبله له وال! ... أوجده؟ كان من ٌحتاجه وكٌؾ  

22- األحد الواحد فتعالى مكٌفا،...  ٌقابلها ما إال العٌن ترى وال  

23- ومضطهد مخلوق فهو وخالق،...  ٌكٌفه رب من بد فبل إذا  

24- وٌد له جنب وال وعٌن وجه...  وجارحة عضو له ولٌس أٌضا  

ٌطرد ٌنفك ال والضعؾ الحدوث...  مع وهو التكٌٌؾ هو هذا ألن -25  

26- ٌطرد الفعل وحدوث ففعله...  كتب من الرحمن أنزل ما وكل  

27- والجسد األجسام أشباحها ألن...  أجمعها األعراض به تحل وال  

28- نكد وال ضر، وال سرور، وال...  ألم وال ؼم به ٌلم فبل  

29- مبتعد عنه وعٌب ظلم وكل...  دنس فعله فً فما الؽنً، فهو  

قصدوا قد للشٌن همو فالمذنبون...  منقصة كل عن ربنا منزه -30  

31- ٌنفرد بالفعل حدثت إن فالعبد...  ومرذلة منا منقصة وكل  

32- عمدوا؟ إن العاصٌن هدد كٌؾ،وقد...  أبدا بها ٌرضى وال ٌشاها، وال  

33- والرشد النهً وفٌها فٌها، األمر...  كتبا تحذٌرنا فً هللا وأنزل  

34- قصدوا قد ٌرضاه لما المجرمٌن ن...  فإ المجرمٌن بفعل ٌرضى كان لو  

35- الصمد والفاعل له لٌس فالفعل...  عمل من اإلنسان عمل ما كان أو  

36- عمدوا وإن أخطوا وإن أساءوا وإن...  عملوا ما كل فً أجبرهم كان أو  

37- عندوا ما أوحاه بما والكافرون...  مهزلة الرحمن أنزل ما لصار  

38- ٌتحد واإلٌمان باهلل والكفر...  عبثا بعثهم األنبٌاء وأصبح  

39- ونعتقد حق بعثهموا بؤن...  خالقنا هللا ندٌن واألنبٌاء  

ومستند حقا سند لنا فهً...  لهمو شاهد دلٌل والمعجزات -40  

41- معتمد المرذول للعاجز والكذب...  ٌخلفه لٌس والوعٌد ووعده  

42- ٌنفرد الحشر فً بها بر وكل...  نثبتها لؤلبرار الشفاعة كذا  

43- األحد الواحد نفاها قد ألنه...  فنثبتها حقا لؽٌرهموا لٌست  

44- ٌنفرد بالتصدٌق وهو بمإمن...  خالقه هللا ٌطٌع ال من ولٌس  

45- ٌعتقد كان قد ما الفعل لصدق...  مهجته اإلٌمان خالط قد كان لو  

46- ٌجتهد الرحمن طاعة فً لصار...  بمبعثه حقا إٌمانه كان أو  



47- ٌتحد للكل تؤوٌله ولٌس...  سادتنا األعبلم ٌثبته والوزن  

48- فٌعتمد تؤوٌل أقرب والعدل...  ممتنع لؤلعراض بالوزن والضبط  

49- نعتمد هللا نهانا عما والنهً...  مذهبنا المعلوم بالواجب واألمر  

50- نستند واآلل والمصطفى إلٌه...  حجتنا القرآن وجوبهما وفً  

51- صمد ٌا الجنات إلى رحٌلً فاجعل...  مرتحبل بعد أرانً إنً! رب ٌا  

52- سعدوا أللىا سجبلت فً مسجبل...  مزدحم الحشر ٌوم عرشك ظل فً  

53- ولد وال ٌجدي والد ال ٌوم فً...  وعترته طه المصطفى زمرة فً  

54- عدد له ما حمدا هلل والحمد...  وعترته طه على اإلله صلى  

 

السدٌد القول  

الرشٌد هداٌة منظومة شرح  

والتوحٌد العدل معرفة إلى  

 [مقدمة]

الرحٌم الرحمن هللا بسم  

 أعمالنا واجعل كرٌم، ٌا وأعن ٌسر رب الطاهرٌن، آله وعلى األمٌن محمد سٌدنا على وسلم هللا وصلى العالمٌن، رب هلل الحمد

وبعد الدٌن، لٌوم مذخورة متقبلة الكرٌم، لوجهك خالصة : 

 شرحها فً الراؼبٌن بعض علً فؤلح ،(والتوحٌد العدل معرفة إلى الرشٌد هداٌة: )سمٌتها والتوحٌد، العدل فً منظومة وضعت فإنً

 وتعظٌمه، تقدٌسه فً رؼبة هللا، على ومتوكبل باهلل، مستعٌنا فؤجبتهم والدانً، والقاصً والكامل، القاصر منه ٌستفٌد مبسطا، شرحا

 والمنكر، الفحشاء عن بها ٌصرفنً وأن األكبر، الفزع ٌوم ٌإمننً أن هللا، إلى بها متوسبل وتسبٌحه، والرذائل النقائص عن وتنزٌهه

أكبر هللا ولذكر . 

 من خسارة، ٌشبهها ال التً الخسارة من والهارب الرابحة، الدائمة والتجارة الرفٌعة، العالٌة للمراتب الطالب أٌها اعلم: نقول ما فؤول

 عز هللا ٌقول التً والمإمنٌن، منها تعالى هللا أعاذنا النار فً الخلود وهو أال مقداره، تقدٌر ٌعرؾ أن أحد ٌستطٌع ال الذي الخسران

{  العذاب لٌذوقوا ؼٌرها جلودا بدلناهم جلودهم نضجت كلما نارا نصلٌهم سوؾ بآٌاتنا كفروا الذٌن إن: } وصفها فً وجل

 مكانا منها ألقوا وإذا}  ،[;7:المائدة{ ] مقٌم عذاب ولهم منها بخارجٌن هم وما النار من ٌخرجوا أن ٌرٌدون: } وٌقول ،[:9:النساء]

37:الفرقان{ ] ثبورا هنالك دعوا مقرنٌن ضٌقا ]. 

 أنواع جمٌع جمعت قد التً النار هذه من بالنجاة الفوز ٌساوي ال مثلها جنات وآالؾ بؤكملها، بالجنة الفوز إن هو إال إله ال الذي وهللا

 مقام خاؾ من وأما}  الهوى، واتباع الفانٌة، الحقٌرة الدار هذه بحطام تبعها ال المسكٌن أٌها نفسك فً أهلل فؤهلل والمصائب، الشدائد

:6:ص{ ] هللا سبٌل عن فٌضلك الهوى تتبع وال}  ،[النازعات( { ]83)المؤوى هً الجنة فإن( 84)الهوى عن النفس ونهى ربه ]. 

 التعصب وترك وانقٌاد، وتواضع واهتمام، بجد والتفتٌش عنه، والبحث الحق، باتباع إال المكاسب هذه إلى تصل ال أنك فؤعلم

 أحق الحق إلى ٌهدي أفمن}  ،[76:ٌونس{ ] الضبلل إال الحق بعد فماذا: } ٌقول تعالى هللا ألن الهوى؛ واتباع واألسبلؾ، للمذاهب،

 الصالحات وعملوا آمنوا الذٌن إال( 6)خسر لفً اإلنسان إن( 3)والعصر}  ،[79:ٌونس{ ] ٌهدى أن إال ٌهدي ال أمن ٌتبع أن

العصر( { ]7)بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا ]. 



 السبل تتبعوا وال فاتبعوه مستقٌما صراطً هذا وأن: } سبحانه هللا وٌقول خاسرون، بالحق ٌتواصوا لم الذٌن أن سبحانه هللا فؤقسم

637:البقرة{ ] الحق من فٌه اختلفوا لما آمنوا الذٌن هللا فهدى}  ،[397:األنعام{ ] سبٌله عن بكم فتفرق ]. 

الحق عن ٌصد الهوى وأن به، إال لنا نجاة ال وأنه الحق، اتباع على تدلنا اآلٌات هذه فكل . 

 وهً المقصودة، الؽاٌة إلى توصله التً الطرٌق معرفة إلى الوصول وهو أال العلم، طلبه من المقصود هو ما العلم طالب ٌنس وال

 الحقٌقً، العلم وهً ؼٌرها، ٌجدٌه ال التً الواقعٌة الحقٌقة معرفة ٌرٌد وأنه الجحٌم، عذاب من والنجاة النعٌم، دار إلى الوصول

 واعترافه معرفته، وهو العلم، من قسط قبل معه كان وقد الدراسة، قبل معه كان فقد دراسة، إلى ٌحتاج ال والجهل الجهل، وؼٌرها

 إال سنة عشرٌن نحو دراسة من ٌستفد لم! المستعان هللا النار، خط فً وأنه جاهل، أنه ٌعرؾ ال الدراسة بعد أصبح ثم جاهل، بؤنه

عبلجه فً ناجحا لٌكون المرض؛ بتشخٌص ٌهتم الماهر الطبٌب هكذا! تعب بدون النار دخول إمكانه فً وكان النار، . 

 ساحر،: قولهم نحو والمؽالبة، بالمقاهرة حججهم، به تبطل ال بما ومعجزاتهم أنبٌائهم حجج ٌقابلون كٌؾ األنبٌاء، أمم من والعجب

 محجة، إلى بها ٌهتدى وال حجة، بها تبطل ال التً الضعٌؾ، العاجز إال ٌستخدمها ال التً البذاءة من هذا ونحو مجنون، كذاب،

 الكامل الخٌر إلى ودعوهم نصحوهم وإنما أجرا، وال ماال، منهم ٌطلبوا لم علٌهم هللا صلوات األنبٌاء أن مع والمحاربة، والحرب

 ال الذي العظٌم، الشر من وحذروهم -والمإمنٌن أهلها من تعالى هللا جعلنا- الجنات فً الخلود وهو ٌماثل، وال ٌساوى، ال الذي الدائم،

 تضرهم وال استجابتهم، تنفعهم ال أنها مع -والمإمنٌن منها تعالى هللا أعاذنا- النٌران فً الخلود وهو بمقداره، ٌحاط أن ٌستطاع

 .مخالفتهم

 من واطمئنان ٌقٌن، على فٌكونوا كاذبة؟، أو حذروهم، مما وٌحذروا لها، فٌستجٌبوا صادقة؟ هً هل دعواهم فً نظروا ولو

للحق والتواضع واالنقٌاد التسلٌم أو الدعاوى، تبطل التً باألدلة ٌبطلوها بؤن مخالفتهم، . 

 هللا صلوات عٌسى الٌهود لتقاب كٌؾ والنصارى، كالٌهود والنار، وبالجنة السماوٌة، بالدٌانة اعترفت قد التً األمم: هذا من وأعجب

 وحرفوا المقابلة، هذه بنفس الطاهرٌن آله وعلى علٌه تعالى هللا صلوات محمدا والنصارى هم قابلوا وكٌؾ المقابلة، هذه بنفس علٌه

38:النمل{ ] وعلوا ظلما أنفسهم واستٌقنتها بها وجحدوا}  واإلنجٌل، التوراة فً التً بهما البشارات ]. 

 أفبل المقابلة، هذه بنفس الحق أهل قوبل كٌؾ به، جاء وبما وسلم وآله علٌه هللا صلى بنبٌها آمنت قد التً األمة هذه: هذا من وأعجب

 فبلنا أتخذ لم لٌتنً وٌلتى ٌا( ;6)سبٌبل الرسول مع اتخذت لٌتنً ٌا ٌقول ٌدٌه على الظالم ٌعض وٌوم: } تعالى قوله إلى ٌنظرون

 الذٌن تبرأ إذ: } تعالى قوله وإلى ،[الفرقان( { ]=6)خذوال لئلنسان الشٌطان وكان جاءنً إذ بعد الذكر عن أضلنً لقد( >6)خلٌبل

::3:البقرة{ ] األسباب بهم وتقطعت العذاب ورأوا اتبعوا الذٌن من اتبعوا ]. 

 ذهبت بما معجبة وصارت الحق، على أنها فرقة كل وتدعً شتى، فرق إلى تفرقت األمة هذه أن: األفكار فٌه تحار الذي العجب ومن

 من الحق به ٌتبٌن ال الذي والتعصب والمؽالبة، بالمقاهرة، مخالفٌها على الرد وتحاول إلٌه، ذهبت ما تخالؾ فرقة كل وتضلل إلٌه،

 عندهم خصماءهم بؤن أنفسهم ٌؽالطون الضالة، مبادئهم عن ٌتحولوا ولم الحق، إلى ٌفٌإوا لم القاهرة باألدلة ؼلبت وإذا بل الضبلل،

 حجة، بدون دعوى وكل بالبراهٌن، إال الباطل من الحق ٌعرؾ وال كٌؾ بهذا، أنفسهم وٌسلون والخصام، الجدل، فً وبصٌرة قوة،

باطلة عاطلة، دعوى فهً برهان وال . 

الٌمٌن المنكر وعلى البٌنة، المدعً على بؤن األمة، علٌه أجمعت قد بما بٌننا، شجر فٌما هذا، إلى وجل عز هللا أرشدنا وقد . 

 واالنقٌاد الحق، باتباع إال األمة هذه لكل نجاة أال وٌعتقدون اآلخرة، والدار ورسوله هللا إلى ٌدعون علماء وعلى من، والعتب والعجب

ٌتناسونه أو المقصد هذا وٌنسون وآرائهم، لمذاهبهم ٌتعصبون ثم له، . 

 عنه والتفتٌش البحث وعلى له، واالنقٌاد معرفته، على الحق على التعاون المذاهب أرباب وكل األمة، هذه علماء بجمٌع البلئق وكان

 مخلص ال وأن للجمٌع، العظمى الداهٌة هذه وأن للجمٌع، عامة المشكلة أن وٌفهموا ٌعرفوا، وأن وتواضع، وتفاهم، وإخبلص، بجد،

 ٌمكن حتى مالٌة قضٌة لٌست القضٌة ألن مخلصة؛ طرٌقة المذاهب فً التقارب طرٌقة ولٌست له، واالعتناق الحق باتباع إال منها

 دستورا لنا وضع العالمٌن، رب قضٌة القضٌة ألن التقارب؛ به ٌحصل ما مذهبه من ٌنقص فرٌق وكل والمساهلة، التسامح، فٌها

 إلى وسبٌبل الجنة، إلى سبٌبل: سبٌلٌن لنا وضح فقد نسهل، أو نشدد، أو ننقص، أو نزٌد، أن لنا ولٌس نتعداها، أن لنا لٌس وقوانٌن

 ننبئكم هل قل: } تعالى هللا قال كما نكون وال األخرى، السبٌل ونجانب الجنة، سبٌل لنسلك السبٌلٌن؛ نعرؾ أن فعلٌنا النار،

الكهؾ( { ]348)صنعا ٌحسنون أنهم ٌحسبون وهم الدنٌا الحٌاة فً سعٌهم ضل الذٌن( 347)أعماال باألخسرٌن ]. 



 ؼٌر علٌهم أنعمت الذٌن صراط( :)المستقٌم الصراط اهدنا: } بقوله صبلة كل فً نتلوها التً الكتاب فاتحة فً تعالى هللا أرشد وقد

;)الضآلٌن وال علٌهم المؽضوب ) } . 

 موضوع ٌتدارسون الهوى، واتباع الدنٌا، عن المبتعدٌن الحلماء، األزكٌاء، األذكٌاء، العلماء، من هٌئة لهم ٌبعثون كلها األمة لٌت فٌا

 كل فً وٌنظرون وانقٌاد، وتواضع وإخبلص، بجد النار، عن وتصرفهم الجنة، إلى تقودهم التً السبٌل عن وٌبحثون اآلخرة،

أمرهم من وٌقٌن بصٌرة، على كلها األمة تكون حتى والشبهة، الدلٌل بٌن وٌفرقون والسلبٌات، اإلٌجابٌات إلى المذاهب، . 

 التعصب، وترك للحق، والتواضع اإلنصاؾ، على تعالى هللا ونعاهد والشروط، الطرٌقة هذه على نكون إنا هو إال إله ال الذي فوهللا

عداوة الحق وبٌن بٌننا فلٌس . 

 واعتنقناه، له، النقدنا المسلمٌن فرق من فرقة أي أو النصارى، أو الٌهود، مع الحق أن نعرؾ لو إنا هو إال إله ال الذي فوهللا

 أن ونحب بل المذهب، هذا على أحد من عطاء لنا ولٌس النجاة، طرٌق الحق أن ونعلم النجاة، طرٌق إال نرٌد ال ألنا له؛ وتواضعنا

علٌه الٌقٌنٌة األدلة قهرتنا بل فٌه، رؼبة إلٌه ذهبنا الذي المذهب هذا نعتنق فلم ونعتنقها، السهلة المذاهب بعض مع الحق ٌكون . 

حقا؟ كلها المتناقضة المذاهب تكون أن ٌمكن وال ٌرٌده، لمن الحق معرفة إلى السبٌل فما: قٌل فإن  

 علٌها أجمعت التً الرواٌات وإلى خلفه، من وال ٌدٌه بٌن من الباطل ٌؤتٌه ال الذي وجل، عز هللا كتاب إلى نرجع أن السبٌل: له قٌل

 .األمة

 لنا؛ ٌبٌنه وال الحق باتباع ٌلزمنا أن تعالى هللا حاشا متاهات، وفً أمرنا، من ولبس عمى فً تركنا تعالى هللا إن: نقول أن ٌمكن وال

والحكمة العدل خبلؾ هذا ألن . 

{  تطهٌرا وٌطهركم البٌت أهل الرجس عنكم لٌذهب هللا ٌرٌد إنما: } قوله فً وتعالى تبارك هللا بٌنه فقد بالكتاب تبٌٌنه أما

77:األحزاب] ]. 

 هإالء اللهم: ))وقال كساءه، علٌهم لؾ اآلٌة نزلت حٌن وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً ألن والحسنان؛ وفاطمة علً: بها والمراد

بهذا والشٌعة السنة أهل طرٌق من الرواٌات تواترت فقد ،(3(()تطهٌرا وطهرهم الرجس عنهم فؤذهب بٌتً أهل . 

الزوجات سٌاق فً اآلٌة: قٌل فإن . 

به وخصهم علٌهم، الكساء بلؾ توضٌحا وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول زاده وقد اإلناث، بضمٌر فٌه ألتى أرادهن لو: له قٌل . 

الكساء بؤهل خاص هذا: قٌل فإن . 

 هم واآلل أهٌل، على تصؽٌرهما وعرفا،وبدلٌل لؽة واحد مدلول وفً واحد، بمعنى ٌستعمبلن ألنهما اآلل؛ بمعنى البٌت أهل: له قٌل

 سمٌع وهللا بعض من بعضها ذرٌة( 77)العالمٌن على عمران وآل إبراهٌم وآل ونوحا آدم اصطفى هللا إن: } تعالى هللا قال الذرٌة

عمران آل( { ]78)علٌم ]. 

 كل بآل المراد وأن جعفر، وآل عباس، وآل عقٌل، وآل علً، آل على حرمت أنها األمة أجمعت هاشم بنً على الزكاة حرمت ولما

ذرٌته: هإالء من واحد . 

األدنٌن القرابة فً ٌستعمل قد اآلل إن: قٌل فإن . 

 كل على دخلوا فقد وأدناها؛ القرابة أقرب وهم فبقرٌنة، ؼٌرهم وفً فٌهم، استعمل وإن الذرٌة، فً استعماله األصل: له قٌل

محتمل كل أخرج الكساء وحدٌث االستعماالت، . 

اآلٌة؟ داللة وجه فما: قٌل فإن !. 

 ٌبق فلم مدح مقام المقام وألن كؽٌرهم، فٌهم موجود فهو ونحوهما والبراز البول أما الضبلل، إذهاب: الرجس بإذهاب المراد: له قٌل

األول إال . 

الحجٌة على ال العصمة، على اآلٌة دلت إنما: قٌل فإن . 



ؼٌرهم مع والصواب المعصومٌن، مع الخطؤ ٌكون أن ٌتصور وهل ببالك ٌخطر فهل ؼٌرهم، فً العصمة تثبت لم: له قٌل . 

 قبٌح، بالقبٌح واإلؼراء بالخطؤ، إؼراء ففٌه ٌخطئون كانوا وإذا لهم، واالتباع بهم، االقتداء إلى ٌدعو مما المدح بهذا مدحهم وألن

األول الدلٌل هو وهذا. نرومه ما وهذا والصواب، النجاة سبٌل فً فهو ناج، بهم فالمقتدي ناجون، أنهم أحوالهم وأقل . 

67:الشورى{ ] القربى فً المودة إال أجرا علٌه أسؤلكم ال قل: } تعالى هللا قول: الثانً الدلٌل ]. 

6(()وابناهما وفاطمة، علً،: ))فقال بمودتهم؟ أمرنا الذٌن قرابتك هم من: وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول سئل وقد ). 

 بؽٌر داخلون فهم القرابة، أقرب من وأوالدهم هم أنهم مع السنة، وأهل الشٌعة، رواٌات من األخبار به تواترت قد مما كذلك وهذا

به القرابة حصر الذي وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً تفسٌر لوال محتمل وؼٌرهم احتمال، . 

داخلٌن ؼٌر فؤوالدهم: قٌل فإن . 

 ؼٌر األمة كل من فاآلخرون وإال وسلم وآله علٌه هللا صلى ورسوله تعالى هللا من خطاب كل فً األولٌن حكم اآلخرٌن حكم: له قٌل

ٌصح ال المعدوم خطاب ألن الرسالة؛ فً داخلٌن . 

 سواء محق بالمحق والمقتدي عنهم، دٌنهم وأخذوا آثارهم، اقتفوا الذٌن األوالد المراد أن مع القرابات، باقً إلخراج الحصر وإنما

الحق وأهل الحق، تبٌٌن من نرومه ما وهذا خرجوا، أم دخلوا، . 

 وكذا ،[66:المجادلة{ ] ورسوله هللا حآد من ٌوآدون اآلخر والٌوم باهلل ٌإمنون قوما تجد ال: } ٌقول تعالى هللا أن: اآلٌة داللة ووجه

 الٌهود تتخذوا ال آمنوا الذٌن أٌها ٌا: } تعالى وقوله ،[3:الممتحنة{ ] أولٌاء وعدوكم عدوي تتخذوا ال آمنوا الذٌن أٌها ٌا: } تعالى قوله

 بمودتهم أمر فلما ،[93:المائدة{ ] الظالمٌن القوم ٌهدي ال هللا إن منهم فإنه منكم ٌتولهم ومن بعض أولٌاء بعضهم أولٌاء والنصارى

للمإمنٌن وال هلل أعداء ؼٌر وأنهم ورسوله، هلل محادٌن ؼٌر بؤنهم لهم شهادة كان . 

والحسنٌن وفاطمة، علٌا، إال وسلم وآله علٌه هللا صلى ٌدع لم أنه على مجمعة فاألمة المباهلة، آٌة وكذا . 

دالالت اآلٌة هذه وفً : 

وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول أوالد الحسنٌن أن: منها . 

بالخٌرة إال ٌتوسل وال بهم، ٌتوسل أخرجهم أنه: ومنها . 

 وٌعرضهم إلٌه، وأحبهم وأقربهم، الناس وأخص بنفسه ٌضحً ال فهو تحد، مقام المقام ألن وأحبهم؛ به الناس أخص أنهم: ومنها

 بهم اقتدى من وأن النجاة، سبٌل فً أنهم الفضائل هذه فٌهم اجتمعت من أن شك وال أمره، من واطمئنان ٌقٌن، على وهو إال للهبلك

الوثقى بالعروة استمسك فقد . 

األمة علٌها أجمعت التً الرواٌات وأما : 

 هللا كتاب: أبدا بعدي من تضلوا لن به تمسكتم إن ما فٌكم تارك إنً: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى قوله وهو: الثقلٌن حدٌث فمنها

7(()الحوض علً ٌردا حتى ٌفترقا لن أنهما نبؤنً الخبٌر اللطٌؾ إن بٌتً، أهل وعترتً ). 

 هم بهم المتمسكٌن أن على داللة الحدٌث هذا ففً السنة، وأهل الشٌعة رواٌتها على أجمع التً المتواترة، األحادٌث من الحدٌث وهذا

وجوه من الحق، أهل : 

الضبلل بعدم بهم المتمسكٌن على حكم أنه: منها . 

خلفه من وال ٌدٌه، بٌن من الباطل ٌؤتٌه ال الذي هللا كبلم وهو ٌفارقهم، وال ٌفارقونه ال أنهم وأخبر بالقرآن، قرنهم أنه: ومنها . 

__________ 
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(1/1) 

 ؼرق عنها تخلؾ ومن نجا ركبها من نوح كسفٌنة بٌتً أهل: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى قوله وهو: السفٌنة حدٌث: ومنها

الحق أهل أنهم فً صرٌح نص وهذا ،(3(()وهوى . 

السنة أهل من والكثٌر واإلمامٌة، الزٌدٌة، سٌما الشٌعة، طوائؾ جمٌع به واعترؾ الحدٌث، هذا روى وقد . 

 علً أوالد أراد ولو وسلم، وآله علٌه هللا صلى هللا رسول وذرٌة الكساء، أهل البٌت بؤهل المراد أن على داللة: الثقلٌن حدٌث وفً

 تبٌن وعترتً، بٌتً، أهل وأحادٌث المباهلة، آٌة أن مع السبلم، علٌهما وعلً بفاطمة الكساء دخول فً الكتفى وؼٌرها؛ فاطمة من

 مزٌة، زٌادة السبلم علٌها فاطمة وألوالد العظٌم، الفضل فلهم فضلهم، ننكر وال وسلم، وآله علٌه هللا صلى هللا رسول ذرٌة: المراد أن

وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول ذرٌة إنهما: وٌقول أوالده، سائر على الحسنٌن ٌفضل السبلم علٌه علً كان وقد . 

 خدٌجة، ومن وسلم، وآله علٌه هللا صلى هللا رسول من خرج ماء من وفاطمة وعلً، فاطمة، من خرج ماء من أنها الذرٌة هذه وٌكفً

النساء وأطهر الرجال، أزكى من فهم . 

 وٌؤخذ بهم، ٌتمسك أن الحق ٌرٌد من لكفت الفضٌلتٌن هاتٌن إال لهم ٌكن لم فلو الصلوات، كل فً علٌهم الصبلة شرع تعالى هللا وأن

عنهم دٌنه . 

وؼٌرهم والحنفٌة، والمالكٌة، والحنبلٌة، كالشافعٌة، البٌت، أهل فً ورد مما شًء فٌهم ٌرد لم بعلماء ٌتمسكون الفرق سائر أن مع . 

والنور الهدى ذرٌتهم فً سبحانه هللا جعل علٌهم هللا صلوات المتقدمٌن األنبٌاء فً تعالى هللا سنة وهذه . 

( 78)علٌم سمٌع وهللا بعض من بعضها ذرٌة( 77)العالمٌن على عمران وآل إبراهٌم وآل ونوحا آدم اصطفى هللا إن: } تعالى هللا قال

 والكتاب النبوءة ذرٌتهما فً وجعلنا وإبراهٌم نوحا أرسلنا ولقد: } آله وعلى علٌه تعالى هللا صلوات إبراهٌم فً وقال ،[عمران آل{ ]

 أنعمت التً نعمتً اذكروا إسرائٌل بنً ٌا: } السبلم علٌه ٌعقوب ذرٌة فً وقال ،[:6:الحدٌد{ ] فاسقون منهم وكثٌر مهتد فمنهم

;8:البقرة{ ] العالمٌن على فضلتكم وأنً علٌكم ]. 

 تقبله وال األسماع، تمجه ما هذا! ضبلل على ذرٌته وتكون ذرٌته، ؼٌر فً والنور الهدى ٌكون أن المرسلٌن سٌد فً ٌتصور فهل

 .العقول

 العلم زال ال فإنهم الناجٌة، والفرقة الحق، أهل وأنهم عباده، على تعالى هللا حجج أنهم ٌعرؾ وسٌرهم، توارٌخهم على اطلع ومن هذا

 أخرجت أمة خٌر كنتم: } سبحانه هللا قال كما المنكر، عن والنهً بالمعروؾ، واألمر والنور، والهدى ذرارٌهم، وفً بٌوتهم، فً



 الخٌر إلى ٌدعون أمة منكم ولتكن: } سبحانه هللا قال وكما[ 334:عمران آل{ ] المنكر عن وتنهون بالمعروؾ تؤمرون للناس

348:عمران آل{ ] المفلحون هم وأولئك المنكر عن وٌنهون بالمعروؾ وٌؤمرون ]. 

 ،(6(()نجم طلع نجم أفل كلما كالنجوم بٌتً أهل: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً قال كما هذا، على ٌزالوا ولن زالوا، ال فإنهم

 وإذا ٌوعدون، ما األرض أهل أتى األرض من بٌتً أهل ذهب فإذا السماء، ألهل أمان والنجوم األرض، ألهل أمان بٌتً أهل))

 بٌتً أهل من ولٌا اإلسبلم، بها ٌكاد بعدي من تكون بدعة كل عند إن)) ،(7(()ٌوعدون ما السماء أهل أتى السماء من النجوم ذهبت

8(()هللا على وتوكلوا األبصار، أولً ٌا فاعتبروا الكائدٌن؛ كٌد وٌرد وٌنوره، الحق ٌعلن عنه، ٌذب موكبل، ). 

 أنسابهم ،!الذرٌة؟ هذه مثل الصحابة ذراري من ذرٌة تجد هل عقلك فحكم الحق؛ واتباع النجاة، ترٌد كنت إن وتفكر أخً، ٌا فتدبر

ذرارٌهم فً زال ال والنور والهدى، والعلم، محفوظة، . 

السنة وأهل الشٌعة رواٌة من مجلدات ٌستؽرق ما الفضائل من عامة البٌت أهل وفً خاصة، والحسنٌن وفاطمة، علً، فً ورد وقد . 

 والفخً، الزكٌة، والنفس علً، بن وزٌد الباقر، وولدٌه العابدٌن، زٌن فً ورد ما مثل البشارات من أفرادهم بعض فً ورد وكذا

 لكثٌر وقع ما وكذا األطروش، والناصر الحسٌن، بن ٌحٌى الهادي وحفٌده إبراهٌم، بن القاسم وأخٌه إسماعٌل، بن إبراهٌم بن ومحمد

 قبورهم، على تهبط التً واألنوار قبورهم، من الصاعدة الطٌبة الروائح ومن دعائهم، استجابة من: الكرامات من شٌعتهم ومن منهم،

تؤٌٌدا األدلة تزٌد مما وهذه كالمعجزات، بعضها كثٌرة، وكرامات . 

 محمد بن الدٌن مجد وسٌدنا لموالنا األنوار لوامع فلٌطالع وسلم؛ وآله علٌه هللا صلى النبً عن فٌهم ورد ما على االطبلع أراد ومن

رٌب وال شك، بعده له ٌبقى ال ما فٌها ٌجد فإنه تعالى؛ هللا حفظه المإٌدي منصور بن . 

 ٌكونوا أن ٌمكن وال طائفة، منهم مذهب كل إلى ذهب قد أن وٌقرب كثٌرا، اختبلفا واختلفوا البلدان، فً تفرقوا قد البٌت أهل: قٌل فإن

ٌرٌده؟ من الحق ٌعرؾ وكٌؾ ،!المخرج؟ فما مذاهبهم، وتباٌن أقوالهم، تناقض مع حق على كلهم !. 

 العقٌدة، على مجمعٌن قلٌلٌن األول الزمن فً كانوا وقد عصر، أي فً بإجماعهم الحق ٌعرؾ أنه: التوفٌق تعالى وباهلل فالجواب

 نهج فً السبلم علٌه طالب أبً بن علً جدهم لهم أسسه لما مطابقة السبلم علٌهما علً بن زٌد اإلمام زمن فً واحدة عقٌدة وعلى

 .الببلؼة

 السبلم علٌه الصادق جعفر لئلمام اإلهلٌلجة كتاب فً وما السبلم علٌه علً بن زٌد لئلمام الصفوة وكتاب اإلٌمان، كتاب فً لما انظر

 مستورد دٌن فهو ؼٌرهم من دٌنه أخذ ومن زمانه، فً الحجة فهو عنهم، دٌنه وأخذ حذوهم، حذا فمن الببلؼة، نهج فً لما مطابقا

 الزٌدٌة كتب فً بحثت وإذا ظنٌة، أدلتها ألن معذور؛ فٌها المخطئ لكن العملٌة، المسائل فً والفروع األصول، فً دٌنهم ؼٌر

 كل فً عباده على تعالى هللا حجج هم فهإالء هذا، زمننا إلى علٌه هللا صلوات طالب أبً بن علً لدن من واحدة عقٌدة على وجدتهم

 .زمان

البٌت أهل دٌن ؼٌر مستورد فدٌنهم نبٌهم؛ بٌت أهل ؼٌر وعن آبائهم، ؼٌر عن دٌنهم أخذوا والذٌن . 

 العقلٌة، باألدلة وٌعززونها وآخرهم، أولهم عقٌدة وتطابقت وأوالدهما، والحسنٌن علً عن العقٌدة فً دٌنهم أخذوا الذٌن هم فالزٌدٌة

 صدر ٌشفً بما المخالفٌن، شبه كل على وٌجٌبون شافٌة، كافٌة، وجدها علٌها اطلع ومن رٌب، وال شك، معها ٌبقى ال التً والنقلٌة،

كتبهم بحث نقول فٌما شك ومن رٌب، وال شك، له ٌبقى وال الحق، طالب . 

 اعتمد من قول والقول أكثرها، فً متفقون وهم أنظار، إمام فلكل ظنٌة، أدلتها ألن معذور؛ فٌها المخطئ التً الفرعٌة المسائل فً أما

تخصص ولم تخص لم المتقدمة األدلة ألن والفروع؛ األصول، فً آبائه على . 

 إلى ذهاب فذلك وسلم، وآله علٌه هللا صلى هللا رسول بٌت بؤهل متمسكة أنها الزٌدٌة، ؼٌر الشٌعة فرق سائر ٌدعٌه ما وأما هذا،

 والنبً العدد، ذلك ؼٌر الحسٌن أوالد وسائر الحسن، أوالد ورفضوا الحسٌن، أوالد من معدود عدد إلى انتموا ألنهم بقٌعة؛ سراب

 أهل مثل: ))وٌقول منهم، عشر واثنً: ٌقل ولم ،(9(()وعترتً هللا كتاب الثقلٌن فٌكم تارك إنً: ))ٌقول وسلم وآله علٌه هللا صلى

ٌخصص ولم ،(:(()نوح سفٌنة كمثل بٌتً . 

 علماء بل نزاع، وال خبلؾ، البٌت أهل سائر وبٌن السبلم علٌهم والرضا والكاظم، والصادق، والباقر، العابدٌن، زٌن بٌن ولٌس

 وأقوالهم، مذاهبهم، ونقل عنهم، بالرواٌة طافحة وكتبهم الزٌدٌة، علماء أكابر من وهم الكبار، مراجعهم من وهم إلٌهم، ٌنتمون الزٌدٌة



 الذٌن من بمذاهبهم أعرؾ البٌت وأهل إلٌهم، ٌنتمون أنهم ٌزعمون الذٌن هإالء عنهم ٌروٌه كلما بصحة ٌعترفون وال ورواٌاتهم،

وشٌعتهم أتباعهم من أنهم ٌزعمون . 

 لهم نعرؾ ولم رواٌات، عنهم تشتهر فلم السبلم علٌهم العسكري والحسن محمد، بن وعلً علً، بن محمد وهم أئمتهم بقٌة وأما هذا

الطاهرٌن البٌت أهل جمٌع وعلى علٌهم وسبلمه وصلواته تعالى هللا رضوان آباإهم علٌه ٌكان ما خبلؾ على ٌكونوا أن وٌبعد كتبا، . 

 فً أخطؤ من أن فٌلزم ،[9:األحزاب]الخ... { قلوبكم تعمدت ما ولكن به أخطؤتم فٌما جناح علٌكم لٌس: } ٌقول تعالى هللا إن: قٌل فإن

واعتناقه الحق باتباع إال نجاة ال إنه: قلتم وقد عنه، معفو وأنه تشمله، اآلٌة أن الوسع بذل قد ما بعد عقٌدته . 

وجوه من للصواب الموفق وهللا فالجواب : 

 إال ٌستثن لم وهللا استثناهم، من إال خاسر اإلنسان أن وأقسم قال، الذي هو وتعالى سبحانه هللا ولكن نفسً، تلقاء من أقل لم أنً: األول

حقٌقته عن خارج الضال أن اإلٌمان حقٌقة فً وسٌؤتً للحق، المعتنقٌن العاملٌن، المإمنٌن، . 

 تعلموا لم فإن هللا عند أقسط هو آلبائهم ادعوهم: } وهو اآلٌة ولسٌاق الخطاب، بضمٌر ألنه للمإمنٌن؛ خطابا وردت اآلٌة أن: الثانً

 فدل الدٌن، فً بإخوان لٌسوا والكفار ،[9:األحزاب{ ] الخ...به أخطؤتم فٌما جناح علٌكم ولٌس وموالٌكم الدٌن فً فإخوانكم آباءهم

{  به أخطؤتم فٌما: } قال وألنه العمل، سٌاق فً وألنه إٌمانهم، ثبت قد الذٌن للمإمنٌن خطاب ألنه العمل؛ فً الخطؤ المراد أن على

الفعل نفس لٌس -به: قوله وهو- به المفعول ألن به؛ وبدون فقط، أخطؤتم فٌما: لقال العقٌدة فً الخطؤ ٌشمل أن أراد ولو . 

 إذا وألنه فعله، فً مإمنون ٌا أخطؤتم فٌما المراد أن على فدل العقٌدة، نفس والخطؤ الخطؤ، نفس العقٌدة فإن العقٌدة، فً الخطؤ وأما

وتروكهم أفعالهم، بعض فً ربما بل عقٌدتهم، فً مخطئٌن لٌسوا فالمإمنون بٌنا كما للمإمنٌن خطابا كان . 

 هللا، ؼٌر وهو معتقدهم، على هو الذي هذا ٌعبدون والعٌوب والقبائح، المخازي، إلٌه ٌنسبون أو هللا، ٌشبهون الذٌن أن: الثالث الوجه

 ذكرنا ما كل وٌإٌد وٌإٌده، عمدا، أم خطؤ كان سواء الشرك، ٌؽفر ال هللا أن تبٌٌن المشٌئة آٌة تفسٌر فً وسٌؤتً هللا، ؼٌر عبدوا فقد

( 348)صنعا ٌحسنون أنهم ٌحسبون وهم الدنٌا الحٌاة فً سعٌهم ضل الذٌن( 347)أعماال باألخسرٌن ننبئكم هل قل: } تعالى قوله

 واتخذوا كفروا بما جهنم جزاإهم ذلك( 349)وزنا القٌامة ٌوم لهم نقٌم فبل أعمالهم فحبطت ولقائه ربهم بآٌات كفروا الذٌن أولئك

الكهؾ( { ]:34)هزإا ورسلً آٌاتً ]. 

: ٌقول هللا ألن قال؛ وإن الوسع، بذل قد الحق عن خرج من فلٌس البعد، ؼاٌة بعٌد المفروض السإال هذا مثل وقوع أن: الرابع الوجه

 له ٌجعل هللا ٌتق ومن: } وٌقول ،[=6:األنفال{ ] فرقانا لكم ٌجعل هللا تتقوا إن: } وٌقول ،[;3:محمد.. { ]هدى زادهم اهتدوا والذٌن} 

 الذٌن هللا فهدى}  ،[=::العنكبوت{ ] سبلنا لنهدٌنهم فٌنا جاهدوا والذٌن: } وٌقول الضبلل، من مخرجا أي ،[6:الطبلق{ ] مخرجا

 من ٌظهر ولم الحجج، وبٌن السبل، هللا أوضح بل وعمى، تٌه فً هللا ٌتركنا ولم ،[637:البقرة{ ] بإذنه الحق من فٌه اختلفوا لما آمنوا

 كما علٌهم وسبلمه هللا صلوات األنبٌاء به قوبلت ما بنحو الحق أهل قابلوا بل الحق، معرفة فً وسعهم بذلوا أنهم الفرق من فرقة أي

ذكرنا قد . 

 والمسؤلة األولى، المسؤلة فً داللة فٌه ٌكون األدلة بعض أن وسببها الكتاب، فً األدلة لبعض تكرٌرات بعض ٌحصل وقد هذا

 بعض من ورد سإال على جواب فٌه متقدم كتاب لً كان وبعضها الطلبة، بعض ٌفهمها ال قد مضى ما على واإلحالة األخرى،

 كل فً ألن تكرار؛ بعض فٌه حصل وإن هذا، مع فٌه التً المواضٌع بعض ٌضموا أن ورجحوا الطلبة، بعض به فؤعجب البلدان،

اآلخر فً لٌست فائدة زٌادة موضع . 

 لوجهه خالصا ٌجعله وأن المإمنٌن، إخوانً به ٌنفع وأن والتؤٌٌد، العون نستمد تعالى هللا ومن المقصود، فً الشروع أوان وهذا

الدٌن لٌوم مذخورا متقببل الكرٌم، . 

 

[ التوحٌد كتاب ] 

الرحٌم الرحمن هللا بسم  

 



1- عدد له ٌحصى ال المقاالت ختم...  وفً النظام بدء فً هلل الحمد  

2- والمدد األقبلم به تحٌط وال...  ؼاٌته تنهٌه أمد له وال  

3- أحد خلقها فً ٌشاركه وال...  وأبدعها األشٌا خلق الذي وهو  

أمد وال حقا أول له وال...  فٌعبده رب خالق له وال -4  

5- عدد له جنسا وال نوعا ولٌس...  عرضا وال جرم له جسما ولٌس  

6- ولد وال كبل وصاحبة أم...  له ولٌس شًء ٌشابهه وال  

 

مسائل ثبلث األبٌات هذه وفً التوحٌد، باب فً شروع هذا . 

والعدم الفنى علٌه ٌجوز ال وأنه القدم، إثبات: الثالثة التشبٌه، نفً: الثانٌة الصانع، إثبات: األولى . 

 استحسان فً موضوعا نقدم أن لزم صانعها وجود على تدل التً مخلوقاته فً بالنظر ٌعرؾ وإنما بالعٌان، ٌعرؾ ال هللا كان ولما

الثبلث المسائل نشرح ثم ووجوبه، النظر، . 

 فٌها وٌتحمل الدار، هذه فً نفسه ٌتعب الذي الشرور، أنواع جمٌع لها وٌكره الخٌر، لنفسه ٌحب الذي للنجاة الطالب أٌها اعلم: فنقول

 أجل من ٌصٌبه، ال وقد ٌصٌبه قد مرجو، خٌر طلب أجل من والمهالك، لؤلخطار ٌعرضها قد بل حملها، ٌبهظه التً الشاقة، المشقات

تفارقه قلٌل عما عدته، وتنقضً مدته، تنتهً حقٌر خٌر . 

 مهارة لهم الذٌن األطباء عن وتبحث أصابك، مما الخبلص محاولة فً والرخٌص الؽالً تبذل فإنك عرض أو مرض أصابك وإذا

 ؼٌر وأمل رجاء، أجل من والؽربة، والمشقات، الحماالت وتتحمل األقطار، وتسافر الناجح، والدواء األمراض معرفة فً كاملة

ٌدوم وال بانتهائها ٌنتهً مدة الببلء لهذا أن تعلم وأنت أحبائك، أي أصاب أو أصابك، مما للتخلص مضمون، . 

 ؼاٌات شدته بلؽت الذي الدائم والشر مضمون، محقق وهو إلٌه والوصول مقداره ٌعرؾ أن ٌستطاع ال الذي الدائم الخٌر أن فاعلم

واهتمام جد بكل الدائم، الشر هذا عنك وتصرؾ الدائم، الكامل الخٌر هذا إلى توصلك التً السبٌل عن تبحث بؤن أحق الؽاٌات، . 

 وتبذل السبٌل، هذا معرفة إلى ٌوصلونك الذٌن ٌخدعونك، وال ٌؽشونك ال الذٌن األمناء الكاملة، والخبرة المهارة أهل عن تبحث وأن

بذله ٌستطاع كلما . 

وأرجبل وأٌدٌا، وعقبل، ولسانا، وبصرا، سمعا، لك أن إلى وتنظر . 

 قادر، لصانع، عظٌم، صنع هذا وأن واللسان، والعقل، والبصر، السمع، لها أوجدت الذي وال نفسك، أوجدت الذي لست أنك وتعرؾ

 ٌخلقوا أن وال ٌضا،أ المبلئكة وكذا استطاعوا، ما مثله ٌخلقوا أن على والجن اإلنس اجتمع لو واإلتقان، القدرة فً الؽاٌة بلػ حكٌم،

الجوارح هذه من جارحة . 

 ال هللا نعمت تعدوا وإن}  تحصٌها، أن تستطٌع ال التً والمستلذات والفواكه، األؼذٌة، من الدنٌا هذه فً لك خلق ما إلى تنظر ثم

78:إبراهٌم{ ] كفار لظلوم اإلنسان إن تحصوها ]. 

 وأخرب وأفناها، أبادها، ثم األموال، وجمعت وحرثت، الشامخة، الدور عمرت التً الماضٌة األمم فً وتفكرت هذا عرفت فإذا

 الخٌر، تحب كنت فإذا ٌقهر، وال ٌؽلب، ال الذي وأنه كله، والشر كله، الخٌر بٌده الذي هو هذا أن عرفت أموالها، وأباد دورها،

بمقدارها ٌحاط ال التً البالؽة، قدرته العقول تذهل الذي هذا معرفة إلى فؤقبل الشر، وتكره . 

 فً النظر وأن كبٌر، وعٌب قبٌح، -فٌها التفكر إلى نظرك لفتنا التً بالنعم علٌك أنعم وقد - به والجهل عنه، اإلعراض أن واعلم

 أساء من عن وتنفر وتعرفه، إلٌها، أحسن من إلى تقبل فإنها -العقبلء عن فضبل - البهائم هذا ٌعرؾ به، اإلخبلل ٌقبح واجب معرفته

األطفال وكذا وتنكره، إلٌها . 



 من وٌحذرنا العظٌم، الخٌر إلى ٌدعونا البشر، ٌطٌقها ال التً بالمعجزات وأٌده الكمال، لخصال جامعا رسوال إلٌنا أرسل إذا سٌما

جهتٌن من القبح ؼاٌة فً دعوته فً النظر عن اإلعراض فإن شر، ٌشبهه ال الذي الشر : 

العظٌم المنعم هذا رسول دعوة عن اإلعراض: األولى الجهة . 

القبح ؼاٌة فً فإنه الدائم، الشدٌد للعذاب النفس تعرٌض: الثانٌة الجهة . 

النظر وجوب بهذا فثبت كاذبا، كان إن بها نإمن ال أو صادقا، كان إذا بها فنإمن الرسول، هذا دعوة فً النظر وجوب بهذا فثبت . 

 عنها، ونجٌب الفنقلة، بصورة هللا شاء إن وسنوردها فٌهما، وشككوا العقلٌٌن، النظر ووجوب المنعم، شكر وجوب األشاعرة أنكر وقد

النظر ٌوجب الذي الشكر وجوب على ونحتج . 

 ولم الحاجة، تلك طلبه من وبٌن ٌسٌرة، حاجة منه طلب أو احتاج، ثم اإلحسان، إلٌه وتابع رجل، إلى أحسن من بٌن أن شك ال: فنقول

 العقلً، الوجوب معنى وهذا مستطٌع، وهو ٌقضها لم إن الثانً دون األول فً ٌلومونه العقبلء ألن جلٌا؛ فرقا إحسان أي منه ٌقع

للضرورة إنكار وإنكاره الذم، استحقاق وهو . 

الشكر ٌوجب األمرٌن فمجموع الطلب، مع ٌجب إنما: قٌل فإن . 

الكتب وإنزال الرسل بإرسال طلب قد أنه مع والودٌعة كالدٌن، للنعمة التؤثٌر وإنما تؤثٌر، أي له لٌس الطلب: له قٌل . 

 لصاحبها أوجبت التً هً فالنعمة شًء، أي له ٌثبت لم -حقا لصاحبها ٌوجب مما ونحوها هذه أي له ولٌس- طلب من أن ترى أال

بالطلب ٌتضٌق أنه األمر ؼاٌة سواء، سواء كالدٌن بتركه الحق ٌسقط وال الطلب، حق . 

 عرفنا إذا إال نعمة أنها نعرؾ وال االستدراج، ٌحتمل وهو نعمة، المنافع من إلٌنا وصل ما أن علمنا إذا إال النظر ٌجب ال: قٌل فإن

الدور فٌلزم بالنظر، إال هذا نعرؾ وال ؼنً، حكٌم عدل وأنه هللا، . 

 ألنه الشكر؛ ترك من مطمئنٌن فنكون استدراج؟ أم الشكر، من علٌنا ٌجب ما فنإدي نعمة؟ هً هل لنعرؾ مطلقا، النظر ٌلزم: له قٌل

 إلى والنعمة الخٌر ظاهره ما إٌصال من العاجز الضعٌؾ ٌفعله إنما االستدراج ألن االحتمال؛ تسلٌم فرض على وهذا. فنإدٌه ٌجب لم

 وضع وقد الشهً، الطعام له تقرٌبه من لعدوه العدو ٌفعله وما الشبكة، فً الطعام وضع من الصٌاد ٌفعله كما به ٌضره أن ٌرٌد من

السم فٌه . 

 وموتنا، حٌاتنا، وتصرفه، إرادته تحت وأمرنا خلقنا، وقد منا، ؼرضا ٌنال ال وكٌؾ الكون، خالق الضعٌفة الحٌلة هذه إلى ٌحتاج وال

 حٌلةال بهذه إال حقٌرا ؼرضا ٌنال ال كٌؾ أحوالنا، وجمٌع وشرابنا، وطعامنا، وباطننا، وظاهرنا، وعقولنا، وبصرنا، وسمعنا،

والحكمة؟ القدرة، وتنافً العجز، على تدل التً الضعٌفة !. 

 كل علٌه ٌشتمل وما خلقنا، عنك دع النعم، من إلٌنا أوصله ما معشار عشر ٌساوي ال منا له تحصل قد التً األؼراض من ٌقدر وكلما

 من وٌلزم وؼٌرها، والعقل، واللسان، واألرجل، واألٌدي، والبصر، السمع، من مرة ألؾ العالم ٌساوٌها ال التً النعم من منا واحد

 من ٌناله ضعٌؾ ثمر فٌها داره عند شجرة له بمن االستدراج هذا أشبه وما معه، ممتنعة الحكمٌة األؼراض ألن الحاجة؛ االستدراج

 أساس فً ٌنفق ما رمعشا عشر ٌساوي ال الثمر من ٌحصل وما الثمرة، تلك لٌنال عندها عظمى دارا بنى ثم الوسائل، بؤسهل داره

 استدراج أي هللا من ٌحصل لم أنه لنا كشؾ قد الواقع أن مع بمقدار، تقدر ال هللا نعم كانت وإن بنٌانها، فً ٌنفقه عما فضبل الدار تلك

 وقد قبلنا، مضى فٌمن لنا حكً وال به، سمعنا قد وال مدتهم، وانتهت حٌاتهم، انقضت قد ممن عرفنا قد من فً وال أنفسنا، فً ال

العالمٌن رب فً به نسمع ولم واستدراجاتهم، والرإساء الملوك، حٌل من كثٌرا التارٌخ لنا كشؾ . 

 من الخلق علٌه اشتمل ما مع لنا خلقه سوى الملكٌة به استحق شٌئا نر ولم هلل، مملوكون عبٌد أنا المنعم شكر وجوب على األدلة ومن

 راجع لؽرض بل ؼنً ألنه نفسه؛ إلى راجع لؽرض الخلق ولٌس وؼٌرها، اللسان، و والعقل، والبصر، السمع،: مثل العظام، المنافع

الشكر فباألولى والعبودٌة الملكٌة، النعمة هذه استلزمت فإذا واإلحسان، النعمة وهو إلٌنا . 

__________ 

8= ص/  3 ج) - علً بن زٌد مسند - (1) ) 

3> ص/  6 ج) - األنوار لوامع - (2) ) 



7;7 ص/  3 ج) - الزلؾ شرح التحؾ( 3: ص/  3 ج) - الٌحٌوٌة باألسانٌد النبوٌة األحادٌث ردر - (3) ) 

 محمد بن الصادق جعفر إلى بسنده أمالٌه، فً( ع) طالب أبو بالحق الناطق اإلمام رواه: وقال( 38 ص/  3 ج) - األنوار لوامع - (4)

ع) علً عن جده، عن أبٌه، عن الباقر، ). 

 ص/  3 ج) - محمدالعجري علً العبلمة السٌد/السعادة مفتاح( ;37 ص/  3 ج) - الثمالً حمزة أبو -الثمالً حمزة أبً تفسٌر - (5)

 وعترتً أم وسنتً الصحٌح الحدٌث( :>6 ص/  3 ج) - الشجرٌة باهلل المرشد أمالً( 397 ص/  3 ج) - ع طالب أبً أمالً( 8;

 مآثر( = ص/  3 ج) - بالثقلٌن التمسك حدٌث فً بحث( 47= ص/  3 ج) - واآلثار األحادٌث صحٌح من المختار( ; ص/  3 ج) -

 ص/  3 ج) - الزلؾ شرح التحؾ( ;37 ص/  6 ج) - للكوفً( ع) المإمنٌن أمٌر مناقب( 74 ص/  6 ج) - للزحٌؾ األبرار

 المعجم( 6 ص/  > ج) - للطحاوي اآلثار مشكل( 888 ص/  3 ج) - األنوار لوامع( 98 ص/  3 ج) - األنوار لوامع( 683

( 8;3 ص/  3 ج) - السلمً الرحمن عبد ألبً الصحبة آداب( =:3 ص/  9 ج) - الكبٌر المعجم( 77 ص/  8 ج) - األوسط

4=3 ص/  > ج) - الطحاوى ـ اآلثار مشكل بٌان( =:6 ص/  3 ج) - المتناهٌة العلل( >67 ص/  8 ج) - للعقٌلً الكبٌر الضعفاء ) 

(6) - (( : ألفاظها ومن السفٌنة، أخبار من هذا( وهوى ؼرق عنها تخلؾ ومن نجا، ركبها من نوح، سفٌنة مثل فٌكم بٌتً أهل مثل

 أبً إلى بإسناده األوسط فً الطبرانً أخرجه ،((ؼرق عنها تخلؾ ومن نجا، ركبها من نوح، سفٌنة مثل فٌكم بٌتً أهل مثل إن))

 عن نعٌم وأبو ذر، أبً عن والحاكم عمر، ابن عن والطبرانً أنس، عن والترمذي وهو عمار، عن أحمد: السفٌنة خبر وأخرج. سعٌد

 من وأكثرهم وؼٌرهم، الطبري والمحب شٌبة أبً وابن والمبل واألسٌوطً ٌعلى وأبو والخطٌب األثٌر وابن عباس، وابن ذر أبً

 فً حجر ابن قال. 3ط/3ج/9=األنوار ولوامع الؽاٌة، وشرح الشافً، وتخرٌج االعتصام،: انظر.مشهورة السفٌنة وأخبار طرق،

 من نجا علمائهم، بهدي وأخذ مشرفهم، لنعمة شكرا وعظمهم أحبهم من أن بالسفٌنة تشبٌههم ووجه: الصواعق من( 387) صفحة

الطؽٌان مفاوز فً وهلك النعم، كفر بحر فً ؼرق ذلك عن تخلؾ ومن المخالفات، ظلمة . 

(1/2) 

 النعمة، ٌذكر ألنه الشكر؛ ألجل وٌوجبها شكرا، كلها والعبادات الطاعات ٌجعل وجدته السنة فً ورد ما وبعض القرآن، تؤملت وإذا

 هً تكن لم لو علٌها الشكر عدم على وٌوبخ ٌستنكر ثم وتعدادها النعم ذكر فً فائدة وال وٌوبخ، علٌها، الشكر عدم على ٌستنكر ثم

 عبادي من وقلٌل شكرا داود آل اعملوا: } تعالى قال الفائدة عن عرٌا عبثا ذكرها كان ذلك تدرك ال العقول كانت ولو الشكر، توجب

 إنا( 6)بصٌرا سمٌعا فجعلناه نبتلٌه أمشاج نطفة من اإلنسان خلقنا إنا}  ،[84:النمل{ ] أكفر أم أأشكر لٌبلونً}  ،[37:سبؤ{ ] الشكور

 مكان كل من رؼدا رزقها ٌؤتٌها مطمئنة آمنة كانت قرٌة مثبل هللا وضرب}  ،[اإلنسان( { ]7)كفورا وإما شاكرا إما السبٌل هدٌناه

 فلٌعبدوا( 6)والصٌؾ الشتاء رحلة إٌبلفهم( 3)قرٌش إلٌبلؾ}  ،[336:النحل{ ] والخوؾ الجوع لباس هللا فؤذاقها هللا بؤنعم فكفرت

 وأوفوا علٌكم أنعمت التً نعمتً اذكروا إسرائٌل بنً ٌا}  ،[قرٌش( { ]8)خوؾ من وآمنهم جوع من أطعمهم الذي( 7)البٌت هذا رب

{  العالمٌن على فضلتكم وأنً علٌكم أنعمت التً نعمتً اذكروا إسرائٌل بنً ٌا}  ،[84:البقرة{ ] فارهبون وإٌاي بعهدكم أوؾ بعهدي

 من أحدا ٌإت لم ما وآتاكم ملوكا وجعلكم ئآءأنب فٌكم جعل إذ علٌكم هللا نعمة اذكروا قوم ٌا لقومه موسى قال وإذ}  ،[;8:البقرة]

 عذابً إن كفرتم ولئن ألزٌدنكم شكرتم لئن}  ،[396:البقرة{ ] تكفرون وال لً واشكروا أذكركم فاذكرونً}  ،[64:المائدة{ ] العالمٌن

 أمه حملته حسنا بوالدٌه اإلنسان ووصٌنا: } تعالى وقال ،[4::الرحمن{ ] اإلحسان إال اإلحسان جزاء هل}  ،[;:إبراهٌم{ ] لشدٌد

 ٌكن لم شكرهم وجوب فً العلة هً الوالدٌن نعمة أن فلوال ،[39:األحقاؾ{ ] شهرا ثبلثون وفصاله وحمله كرها ووضعته كرها

فائدة الخ،.. { كرها أمه حملته: } لقوله . 

 وإن( 38)المصٌر إلً ولوالدٌك لً اشكر أن عامٌن فً وفصاله وهن على وهنا أمه حملته بوالدٌه اإلنسان ووصٌنا: } تعالى وقال

 ثم أوال، األم نعمة بذكر بدأ ،[لقمان( { ]39)معروفا الدنٌا فً وصاحبهما تطعهما فبل علم به لك لٌس ما بً تشرك أن على جاهداك

الكفر إلى دعوانا وإن الشكر، ترك فً لنا ٌرخص ولم علٌها، بالشكر أمرنا . 

 علٌه هللا صلى النبً نعمة جزاء القربى مودة فجعل ،[67:الشورى{ ] القربى فً المودة إال أجرا علٌه أسؤلكم ال قل: } تعالى وقال

وسلم وآله . 

 وهذا( 3(()لحبً بٌتً أهل وأحبوا هللا، لحب وأحبونً نعمه، من به ٌؽذوكم لما هللا أحبوا: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً وقال

 الطاهرٌن آله وعلى علٌه هللا صلى بٌته وأهل النبً وحب هللا، حب وجوب فً العلة هو النعم من به ٌؽذونا ما فجعل صرٌح، نص

 .وسلم



 ربٌانً كما ارحمهما رب وقل: } قال أن إلى ،[67:اإلسراء{ ] إحسانا وبالوالدٌن إٌاه إال تعبدوا أال ربك وقضى: } تعالى وقال

بهما التوصٌة فً العلة هً تربٌتهما فجعل ،[68:اإلسراء{ ] صؽٌرا . 

 وآٌة: } تعالى وقال.علٌه للشكر موجبا ٌكن لم لو عنه السإال فً فائدة وأي ،[>:التكاثر{ ] النعٌم عن ٌومئذ لتسؤلن ثم: } تعالى وقال

( 78)العٌون من فٌها وفجرنا وأعناب نخٌل من جنات فٌها وجعلنا( 77)ٌؤكلون فمنه حبا منها وأخرجنا أحٌٌناها المٌتة األرض لهم

 لها فهم أنعاما أٌدٌنا عملت مما لهم خلقنا أنا ٌروا أولم: } تعالى وقال ،[ٌس( { ]79)ٌشكرون أفبل أٌدٌهم عملته وما ثمره من لٌؤكلوا

 تعداد فً فائدة وأي ،[ٌس( { ]7;)ٌشكرون أفبل ومشارب منافع فٌها ولهم( 6;)ٌؤكلون ومنها ركوبهم فمنها لهم وذللناها( 3;)مالكون

 أٌها ٌا: } تعالى وقال بعقولنا، ذلك نعرؾ وأنا الشكر، توجب تكن لم لو علٌها الشكر عدم على والتوبٌخ باالستنكار تعقٌبها ثم النعم

كثٌر القرآن فً ذلك ونحو ،[33:المائدة{ ] عنكم أٌدٌهم فكؾ أٌدٌهم إلٌكم ٌبسطوا أن قوم هم إذ علٌكم هللا نعمت اذكروا آمنوا الذٌن . 

[ الصانع إثبات فً األولى المسؤلة ] 

 لنا فلٌس المعجزات، إلى الرسل تحتج لم بالمشاهدة ٌعرؾ كان ولو بالمشاهدة، المرسل معرفة إلى طرٌق لنا فلٌس هذا عرفت إذا

 مدرك فهو الٌومٌة المشاهدات حدوث أما واألعراض؛ األجسام من العالم هذا فً وأودع خلق فٌما النظر إال معرفته إلى طرٌق

 والبحار والجبال واألرض السموات خلق نشاهد لم ألنا بالنظر إال حدوثه إثبات ٌمكن فبل ؼٌرها وأما نظر، إلى ٌحتاج ال ضروري

 لخلق}  ،[:3:الرعد{ ] شًء كل خالق هللا: } تعالى قوله بنحو وخلقها حدوثها على نحتج أن ٌمكننا وال والكواكب، والقمر والشمس

 الرب وٌنكرون العالم، حدوث ٌنكرون والذٌن الملحدٌن، الكفار على ونحوها ،[;9:ؼافر{ ] الناس خلق من أكبر واألرض السماوات

 الدور؛ فٌلزم العالم حدوث ثبت إذا إال ذلك ٌثبت وال حكٌم، عدل وأنه وجوده، ثبت إذا إال حجة ٌكون ال تعالى كبلمه ألن وعبل؛ جل

 حدوث على مترتبة وجوده ومعرفة حكٌما، عدال وجوده معرفة على مترتبة إخباره وحجٌة إخباره، على مترتب العالم حدوث ألن

 أن فٌلزم حدوثه، ادعى ومن العالم، قدم ادعى من دعوى صحة لزم وإال حجة، بها تثبت ال -البرهان عن مجردة- والدعاوى العالم

 ٌنظرون أفبل: } تعالى كقوله القرآن آي من كثٌر فً والتفكر النظر إلى سبحانه هللا ندبنا ولهذا محال، وهو قدٌما، محدثا العالم ٌكون

 خلق فً إن{ }  آٌاته ومن{ }  ٌتفكروا أولم}  ،[68:عبس{ ] طعامه إلى اإلنسان فلٌنظر}  ،[;3:الؽاشٌة{ ] خلقت كٌؾ اإلبل إلى

ونحوها ،[3:8:البقرة{ ] واألرض السماوات . 

 هذا مع قدٌما العالم ٌكون أن محال أنه وعلى حدوثها، على ٌدل هو فإذا والبحار والجبال، واألرض، السموات، اختبلؾ إلى فنظرنا

ذلك وؼٌر ومحالها، وألوانها، مقادٌرها، فً االختبلؾ ووجدنا بٌنها، وخالؾ خلقها، صانع من لها بد ال وأنه االختبلؾ، . 

 كان والقصٌر قصٌرا، ٌكون أن ٌمكن كان الطوٌل ووجدنا عرٌض، وؼٌر وعرٌضا، قصٌرا، وجببل طوٌبل، جببل وجدنا أنا: بٌانه

 إال مقدار دون مقدار على لجعله مخصص وال فٌه، شك ال ضروري اإلمكان وهذا والدقٌق، العرٌض وكذا طوٌبل، ٌكون أن ٌمكن

صانعه اختٌار . 

 دون مقدار على لجعلها مخصص وال وأقل، أكثر تكون أن العقول فً فٌجوز مثبل مٌل ألفً عرضها مقدار كان إذا األرض وكذا

ٌصنعه وصانع ٌقدره مقدر من له بد ال مقدر كل أن فثبت صانعها، اختٌار إال مقدار . 

 وحمراء، وسوداء، بٌضاء، وطٌنة. ذلك ونحو وحمراء بٌضاء، وأخرى سوداء، حجرا وجدنا فإنا األلوان فً االختبلؾ وأما

 بمخصص، إال -العكس ٌجوز وهو- بٌضاء البٌضاء تكون أن ٌجوز وال والعكس، بٌضاء السوداء تكون أن ٌمكن وكان وصفراء،

المختار الصانع إال االختبلؾ هذا أوجب شٌئا نجد ولم مختار، واختٌار . 

بٌنها خالؾ مخالؾ من بد فبل خشنة، وؼٌر خشنة، صلبة ؼٌر وحجرا ملساء، وؼٌر ملساء، صلبة حجرا وجدنا وكذا . 

 من وكان محل، فً والصحراء محل فً الجبل ووجدنا منخفضة، واألرض مرتفعة، السماء وجدنا فإنا المحال فً االختبلؾ وأما

 الصفات فهذه مخصص، وال مرتفعة، واألرض منخفضة، والسماء الصحراء، محل والجبل الجبل، محل الصحراء تكون أن الممكن

مختارا صانعا لها وأن واألعراض، األجسام حدوث أوجبت التً واألعراض . 

 وإلى( >3)رفعت كٌؾ السماء وإلى( ;3)خلقت كٌؾ اإلبل إلى ٌنظرون أفبل: } تعالى قوله نحو القرآن فً إلٌها سبحانه هللا أشار وقد

 لها بد ال أنه على دلٌل الكٌفٌات فً االختبلؾ أن على فدلنا ،[الؽاشٌة( { ]64)سطحت كٌؾ األرض وإلى( =3)نصبت كٌؾ الجبال

( ;6)سود وؼرابٌب ألوانها مختلؾ وحمر بٌض جدد الجبال ومن: } تعالى قوله وكذا الفائدة، عن عرٌة اآلٌة كانت وإال صانع، من

 ٌدل االختبلؾ أن على فنبهنا ،[فاطر( { ]=6)العلماء عباده من هللا ٌخشى إنما( >6)كذلك ألوانه مختلؾ واألنعام والدواب الناس ومن

وحكمته الصنع بكٌفٌة وعلمه صانعها، قوة وعلى حدوثها، على . 



 الجسم، ذلك صفات: واألعراض وعمقا، وعرضا طوال المكان ٌشؽل الذي هو: فالجسم وأعراض، أجسام، العالم فإن: وأٌضا

 والمحبة والنفرة، والشهوة واأللم، واللذة والمبلسة، والخشونة والرخاوة، والصبلبة والٌبوسة، والرطوبة والبرودة، كالحرارة

سائرها وكذا والسرور، والؽم ،والكراهة . 

متحركة وال ساكنة ال تكون أن ٌصح وال متحركة، أو ساكنة، تكون أن إما: تخلو ال فاألجسام . 

ٌسٌرا ولو محل فً لبثه: والسكون. محل إلى محل من الجسم انتقال: والحركة . 

 بعد منهما واحد كل ٌحصل أنه فثبت الحركة، بعد والسكون السكون، بعد تكون الحركة أن والسكون الحركة حدوث على ٌدل والذي

حدوثه فلزم أحدهما، عن ٌنفك ال للجسم، مبلزمان وهما حدوثهما، فثبت الحدوث، عٌن وهذا عدمه، . 

 عن أو عنها، ٌخلو أن ٌجوز فبل الحركة علٌه جازت ومن السكون، علٌه جاز الحركة علٌه جازت إذا الجسم أن: التبلزم بٌان

 وإال مثله، محدث المحدث الزم ما ألن مثلهما؛ محدثا ٌكون أن لزم محدثان وهما ألحدهما مبلزما كان فإذا السكون، وهو نقٌضها،

التبلزم انتفى . 

 االختٌار ٌكون وال االختٌار، أوجب قد الدلٌل ألن مختارا؛ صانعا، لهما وأن متبلزمان، ألنهما واألعراض؛ األجسام، حدوث فثبت

قادرة وال حٌة، ؼٌر لعلة . 

والتفرٌق الجمع وكذا لها، مبلزم واإلمكان والنقصان، الزٌادة إلمكان مبلزمة األجسام أن: األجسام حدوث على آخر ودلٌل . 

ستٌن فٌصٌر عشرة، ٌزداد وأن أربعٌن، فٌصٌر عشرة، منه ٌنقص أن ٌجوز فإنه ذراعا، خمسٌن طوله كان إذا الجسم أن: ذلك بٌان . 

 الزٌادة عٌن نفسه وهذا أحجارها، وتفرق تهدمها وأن دارا، فتصٌر حجر، على حجرا تضم أن الممكن من فإنه الجمع، وأما

 .والنقصان

بمحال لٌس أنه: اإلمكان ومعنى . 

 والمتوسط ناقص، والصؽٌر زائد، فالكبٌر متوسط، وبعضها صؽٌر، وبعضها كبٌر، بعضها األجسام أن: توضٌحا وٌزٌده ذلك ٌبٌن

الصؽٌر فً والنقصان الكبٌر، فً والزٌادة المتوسط، فً والنقصان الزٌادة حصلت فقد الصؽٌر، على وزائد الكبٌر، من أنقص . 

واحد مقاس على كلها األجسام تكون أن لزم ٌجوز، وال ٌمكن ال كان فلو قبولها، عن ٌنفك ال لها، قابل الجسم أن: اإلمكان ومعنى . 

 الزم وما محدثات، والتفرٌق والجمع والنقصان والزٌادة والتفرٌق، والجمع والنقصان، الزٌادة لجواز مبلزمة األجسام أن فثبت

مثله محدث فهو المحدث . 

[ القدم إثبات: الثانٌة المسؤلة ] 

الوجود واجب أو الوجود، جائز ٌكون أن إما: منها واحد كل ٌخلو ال األشٌاء إن: نقول أن وهو . 

الصفة هذه عن ٌنفك وال والوجود، العدم علٌه ٌجوز أنه: الوجود جائز ومعنى . 

 من بحال العدم علٌه ٌجوز وال الحال، فً وال المستقبل، فً وال الماضً، فً ال عنه، ٌنفك ال الوجود أن: الوجود واجب ومعنى

ببرهان إال الوجود واجبة أو الوجود، جائزة أنها لذات ٌثبت وال األحوال، . 

 حدوث ثبت فإذا األجسام، صفات ألنها األعراض؛ وكذا الوجود، جائزة والمحدثة محدثة، أنها مضى فٌما دللنا فقد األجسام أما

حدوثها ثبت األجسام . 

 العدم، نصفه على جاز فقد جاز فإذا أذرع، عشرة ٌكون أن ٌجوز فكان ذراعا، عشرٌن مثبل طوله كان إذا الجسم أن: وضوحا ونزٌده

 جاز فإذا أعبله، من ٌكون أن وٌجوز أسفله، من النصؾ نقص أي النقص ٌكون أن ٌجوز ألنه الكل؛ على جاز النصؾ على جاز وإذا

 وال ٌصح فبل جائزا كان فإذا واجب، ال جائز فوجوده علٌه؛ العدم جاز فإذا الكل، على جاز فقد الجهتٌن على -العدم وهو- النقص

صانع إلى فاحتاج مختار، باختٌار إال الوجود إلى العدم من خروجه ٌمكن . 



واجبه أو الوجود، جائز ٌكون أن إما ٌخلو ال والصانع . 

محال وكبلهما التحكم، أو التسلسل، إما ولزم صانع، إلى احتاج جائزه، كان إن . 

 دعوى فهذه الوجود، واجب ذلك نحو أو الخامس، أو الرابع،: مثبل فنقول برهان، بدون الصانعٌن من عدد على نقتصر أن: والتحكم

مرجح بدون وترجٌح مخصص، بدون وتخصٌص باطلة، . 

 محال، وهو تناقض وهذا منتهٌة، وؼٌر منتهٌة اآللهة تكون أن فٌلزم النهاٌة، ٌستلزم العالم ووجود نهاٌة، إلى نصل أال: والتسلسل

بالتسلسل لزم الذي المحال وهذا . 

الوجود واجب وأنه علٌه، االقتصار فٌجب واحد صانع على إال الدلٌل ٌدل ولم . 

[ التشبٌه نفً الثالثة المسؤلة ] 

محدثتان وهما ذاتان، واألعراض األجسام: ثبلث الذوات أن هذا من فتحصل . 

وعمقا وعرضا، طوال، المكان ٌشؽل الذي: فالجسم . 

صفته ألنه فٌه؛ ٌحل جسم من له بد وال بنفسه، ٌستقل ال الذي: والعرض . 

 كاأللوان، موصوؾ، بدون صفة ٌمكن وال بنفسها، تستقل وال صفاتها، ألنها األعراض؛ حدوث فٌلزم األجسام، حدوث على دللنا وقد

أضدادها بوجود تعدم هذه أن مع والٌبوسة، والرطوبة، والرخاوة، والصبلبة، . 

 والسرور، واأللم واللذة، والعلم، والوهومات، والظنونات، واإلرادة، والكراهة، والمحبة، والنفرة، والشهوة، والسكون، الحركة وأما

وجودهما قبل عنهما تخلؾ قد الوجود ألن الوجود؛ جائزتا وهما ضروري، فحدوثها ونحوها والؽم، والهم، . 

 األول فهو المستقبل، فً وال الماضً، فً ال الوجود عنها ٌتخلؾ أن ٌصح فبل الوجود، واجبة وهً الصانع، ذات: الثالثة والذات

مثلها محدثا كان شابهها لو ألنه المخلوقات؛ ٌشابه وال آخر، آلخرٌته لٌس الذي واآلخر أول، ألولٌته لٌس الذي . 

قدمنا كما مختار، باختٌار إال مقدار، دون مقدار على ٌكون أن ٌمكن وال مقدرا، ٌكون ألنه مكان؛ فً ٌكون أن ٌصح فبل . 

مكٌفة مقدرة تكون ألنها حقٌقة؛ جارحة أي أو عٌن، أو ٌد، أو وجه، له ٌكون أن وال . 

 تكون أن فٌمكن مختار، باختٌار إال كٌفٌة دون كٌفٌة وال كثٌرة، مقادٌر علٌها ٌجوز وهو مقدار، دون مقدار على ٌكون أن ٌجوز وال

 لون على تكون أن ٌمكن وال أزرق، أو أخضر، أو أسود، لونها ٌكون وأن كثٌرة، مقادٌر وعلى ومتوسطة، وكبٌرة، صؽٌرة، العٌن

مختار باختٌار إال مقدار دون مقدار على وال لون، دون . 

 إال الضد أو العكس، ٌمكن وهو لون، دون لون وال مقدار، دون مقدار على منها الواحد ٌكون أن ٌمكن ال والٌدان، الوجه وكذا

خالقه فٌه ٌتحكم ضعٌفا، مخلوقا ٌكون أن إذا فٌلزم مختار، باختٌار . 

ذلك ونحو وجنبا وٌدا وعٌنا وجها له أن القرآن فً ورد قد فإنه: قٌل فإن . 

 قوله مع ٌتناقض هذا وصار التشبٌه، عٌن فهو حقٌقته؛ على حملناه فإن والمجاز، الحقٌقة العرب لؽة وفً عربً، القرآن: له قٌل

 والتناقض، التعارض ٌحصل لم المجاز على حملناه وإن قدمنا، كما العقول حجج ومع ،[33:الشورى{ ] شًء كمثله لٌس: } تعالى

 إن بحث مزٌد لهذا وسٌؤتً ،[6>:النساء{ ] كثٌرا اختبلفا فٌه لوجدوا هللا ؼٌر عند من كان ولو: } تعالى قوله وٌوافق نرٌد، الذي وهو

تعالى هللا شاء . 

 تستلزم ألنها المحدثة؛ األعراض وهً األجسام، صفات من صفة له نثبت أن ٌصح فبل بجسم، لٌس تعالى أنه بٌنا قد كنا ولما هذا

 سكون؛ أو حركة، أو سرور، أو ألم، أو نفرة، أو أوشهوة، رخاوة، أو صبلبة، أو برودة، أو حرارة، وال بلون نصفه فبل الحدوث،

 إلى فٌحتاج المختار، الصانع إال األخرى من إلحداهما مخصص وال ضدها، علٌه جاز الصفات هذه من صفة علٌه جازت إذا ألنه

حدوثه ولزم صانع، . 



جسم فً إال تحل ال ألنها جسما؛ ٌكون أن ٌلزم وألنه . 

 أو عنها ٌخلو أن ٌجوز فبل الحركة علٌه جازت ومن السكون، علٌه جاز الحركة علٌه جازت فإذا محدثتان، والسكون الحركة وألن

مثلهما محدثا ٌكون أن لزم محدثان وهما ألحدهما مبلزما كان فإذا محدثان، وهما السكون، وهو نقٌضها، عن . 

 سكون، مكان فً اللبث ألن مكان؛ فً أنه أو مكان، إلى مكان من ٌنتقل أو ٌنزل، أو ٌصعد، هللا إن: ٌقال أن ٌصح فبل هذا ثبت فإذا

 ٌنفك أن والحركة السكون علٌه جاز من ٌعقل ال ألنه عنه؛ له انفكاك ال له مبلزما فٌكون أحدهما، من إذا له بد فبل حركة، واالنتقال

 أن ٌمكن وال. ساكنا أو متحركا إال ٌعقل ال محدود كل أن مع حدوثه، فٌلزم سبق، كما محدثان وهما أحدهما، من له بد ال بل عنهما،

 محتاجا، عاجزا، ضعٌفا، مخلوقا، ٌكون أن للزم شابههم لو ألنه صفاتهم؛ فً ٌشابههم وال صفاته، فً المخلوقٌن من شًء ٌشابهه

الضعٌفة العبودٌة مرتبة إلى الكمال، صفات ؼاٌات بها حاز التً اإللهٌة، مرتبة من فٌنزل . 

 عالم وهو محدودة، أشٌاء إال معها ٌعلم وال شًء، كل خلق على القادر وهو! خردلة؟ خلق على معها ٌقدر ال بصفة نصفه فكٌؾ

 وتنشق منه ٌتفطرن السماوات ٌكاد: } وتعالى سبحانه هللا قال ولهذا ذكرنا، ما فٌلزم الحدوث، منها ٌلزم المخلوقٌن صفات ألن الؽٌب؛

ذكرنا ما منه ٌلزم ألنه ؛[مرٌم( { ]6=)ولدا ٌتخذ أن للرحمن ٌنبؽً وما( 3=)ولدا للرحمن دعوا أن( 4=)هدا الجبال وتخر األرض . 

 أنه وال الؽٌب، ٌعلم أنه ٌدعً أحد فلٌس ذلك، ٌدعً أحد ولٌس المشابهة، عدم المشاهد الواقع فؤلن صفاته؛ فً أحد ٌشابهه ال أنه وأما

ضرورة معلوم ذلك بل له، أول ال قدٌم أنه وال والمبصرات، المسموعات، علٌه تخفى ال أنه وال شًء، كل على ٌقدر . 

وكتبه رسله، ألتتنا شرٌك له كان لو فؤلنه -األبٌات فً المذكورة أي- شرٌك، وال له ند ال أنه وأما . 

 ولم ببرهان، إال أكثر وال أقل، وال عشرة، أو أربعة، أو ثبلثة، أو صانعٌن، إثبات ٌمكن وال واحد، صانع على إال برهان ٌقم لم وألنه

التوحٌد ٌثبت وبه الشرٌك، وجود ٌدعً من دعوى إبطال فً كاؾ وهذا واحد، على إال دلٌل ٌقم . 

 اآلخر، عن منهما واحد كل انفصال ٌلزم فؤلنه أكثر، أو اثنٌن، إمكان فرض لو فؤلنه إمكانه؛ وعدم الشرٌك، امتناع على الدلٌل وأما

 وبهذا إذا، إالهٌتهما فتبطل علٌه، مزٌد ال بما محدث محدود كل أن مضى فٌما أثبتنا وقد محدودٌن، ٌكونا أن منه ٌلزم واالنفصال

 وهم وؼٌرهم، دقٌانوس، وكذا والمشركون، والنمرود، فرعون، إال أحد ٌدعها لم وألنه. واحدة لذات إال القدم ٌمكن ال أنه تعرؾ

وذهبوا ماتوا وقد محدث، فهو كذلك كان ما كل أن أوضحنا وقد مكٌفة، محدودة وأعراض أجسام . 

 الوجود، جائز محدث مثلها، مكٌؾ محدود فهو ٌدعى إله وكل تضر، وال تنفع ال جمادات، ذكرنا ما مع فهً المشركٌن أصنام وأما

عدمت وقد محدثة وهذه العدم، علٌه ٌصح ال الوجود، واجب تعالى وهللا . 

[ المبلحدة على الجواب ] 

 

7- جحدوا قد هللا ولصنع ؼٌره، أو...  أحدثها الطبع إن قال لمن تبا  

8- اعتقدوا وما فٌها زعموا ما إبطال...  وحكمتها أٌضا تنوعها ففً  

9- واجتهدوا الدهر العقبلء حاول لو! ... ٌحدثه؟ الكون لهذا جماد فهل  

10- جهدوا وإن أطاقوه، ما ذرة أو...  خردلة خلق فً اجتماعهموا مع  

 

ؼٌرها أو فلك، نفس أو فلك، أو نجم، أو علة، أو طبع، العالم فً أثر الذي أن من المبلحدة زعمته ما إبطال األبٌات هذه فً . 

نظر إلى ٌحتاج ال ضروري فحدوثها حدوثها نشاهد التً الٌومٌة الحوادث أما . 

 جمادا فٌها المإثر كون ٌنفً والمصلحة، الحكمة قانون وعلى واإلتقان، اإلحكام ؼاٌة فً متقنة محكمة متنوعة مختلفة وجدت وكونها

 ألن المزعومة؛ المإثرات هذه مع ٌتنافٌان واإلتقان اإلحكام ألن ذلك؛ نحو أو فلك، أو نجم، أو علة، أو طبع، من المبلحدة تزعمه كما



 على_ تؤثٌر لها الجمادات كانت ولو الصفات، هذه الجمادات فً ولٌس حً، مختار، عالم قادر من إال ٌكون ال واإلتقان اإلحكام

عشوائٌا لكان_ فرض . 

 والعلم، بالقدرة، اتصفوا قد أنهم مع المخلوقات، هذه من مخلوق أضعؾ خلق على ٌقدرون ال والمبلئكة واإلنس والجن كٌؾ

اختٌار وال حٌاة له ولٌس ٌعلم، وال ٌقدر ال بجماد فكٌؾ أراد، فٌما خالقها خصصها مخلوقة، قدرتهم ألن واالختٌار؛ . 

[ وأسباب قوانٌن على المخلوقات كون فً الحكمة ] 

ٌرٌد ما إلى منا كل لٌهتدي وأسباب، قوانٌن على الدار هذه فً المخلوقات جعل تعالى هللا أن هإالء ؼر وإنما . 

النوع ذلك من وأنثى ذكر من تتوالد الحٌوانات فجعل . 

الحٌوانات وسائر والؽنم البقر وكذا منها، وأنثى ذكر إلى عمد اإلبل أراد فمن . 

المقصود ذلك بذر عمد الشعٌر أو الذرة، أو البر، أراد ومن . 

 إلى الناس ٌهتد لم واألسباب القوانٌن هذه على تعالى هللا ٌجعلها لم ولو ٌرٌده، الذي النوع ذلك من ؼرسة إلى عمد الفواكه أراد ومن

معاٌشهم فً ٌرٌدون ما . 

الحٌوانات سائر وكذا تنتج، ال وتارة ثبلثة، أو اثنٌن تنتج وقد أنثى، وتارة ذكرا، النعجة تنتج فتارة موجبة، أسبابا هذه ولٌست . 

ٌختلؾ ال واحدا نوعا اإلنتاج لكان موجبة علة كانت ولو . 

__________ 
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6 ص/  3 ج) - للكبلباذي األخٌار بمعانً المسمى الفوائد بحر( ;:6 ص/  3 ج) - المتناهٌة ) 

(1/3) 

 من وحواء طٌن، من آدم خلق وقد تحٌى، ال وقد المؽروسة، األشجار تحٌى وقد تنبت، ال وتارة تنبت، تارة واألشجار البذور، وكذا

موجبة علبل لٌست هذه أن تعرؾ فبهذا نار، من مارج من والجآن جبل، من صالح وناقة أب، ؼٌر من وعٌسى آدم، . 

 ننكر أنا: األول: وجوه من علٌهم فالجواب ونحوها، والنجوم واألرض، كالسماء، العالم أصناؾ من الٌومٌة الحوادث ؼٌر وأما هذا

 فهً برهان بدون دعوى وكل البرهان، عن مجردة دعوى هً وإنما وجودها، على دلٌل لهم ولٌس تؤثٌرها، عن فضبل بعضها وجود

: قال لمن مناقض علة: قال الذي ألن ذلك؛ نحو أو صانعا، أو طبعا، أو علة، ٌدعً ومن نجما ٌدعً من بٌن التناقض لزم وإال باطلة،

دعوى كل هذا على وقس البواقً، وكذا نجما، . 

 أشٌاء توجد حتى مختارة، صانعة لٌست العلة ألن إمكانه؛ فرض على واحدة لعلة اختبلفه مع العالم ٌكون أن ٌصح ال أنه: الثانً

الموجودات سائر وكذا وإبل وؼنم، بقر، منها ٌوجد وال حرارته، فً تإثر أو فٌها، وقع ما إحراق منها ٌلزم إنما كالنار، مختلفة . 

متفقة علبل أو علة، المإثر كان إذا واحدا نوعا العالم ٌكون أن فٌلزم سواء، مإثراتها ألن ونار؛ ونار، كنار، متفقة لعلل وال . 

بٌنه ٌخالؾ من إلى العالم احتاج كما بٌنها، ٌخالؾ من إلى العلل احتاجت مختلفة، علل العالم فً أثر الذي: قالوا فإن . 

 إال تإثر ال المتفقة العلل أو الواحدة، العلة أن وهو العلل، أو العلة، فً معهم الكبلم عدنا علل، أو علة العلل بٌن خالؾ الذي: قالوا فإن

متفقة مإثرات فً . 

 بطلت مختار صانع إلى ٌضطروا أن وإما محال، وهو الكبلم ٌتسلسل أن فإما بٌنها، ٌخالؾ مخالؾ إلى احتاجت مختلفة،: قالوا فإن

قولنا إلى ورجعوا العلل، . 



بٌنها خالؾ مخالؾ إلى تحتاج ال المختلفة: قالوا فإن . 

جوابان: فلنا : 

تحكم والفرق مثله، فالعلل الختبلفه مإثر إلى احتاج إذا العالم أن: األول . 

 باختٌار إال مختلفة تكون أن ٌمكن وكان أٌضا متفقة وال متفقة، تكون أن ٌمكن وكان مختلفة تكون أن ٌصح ال أنه: الثانً والجواب

 .مختار

الٌومٌة المشاهدة الحوادث فً هذا وإنما قدٌم، العالم: قٌل فإن . 

حدوثه على ٌدل ما منه صنؾ كل فً أن مع اختبلفه، مع قدٌما ٌكون أن ٌصح ال: لهم قٌل . 

 فقد وعجائبه، ؼرائبه، جمٌع على اإلطبلع عن والعلماء العقبلء عجزت واإلتقان، واإلحكام، العظمة، فً الؽاٌة بلػ العالم أن: الثالث

 والجن، المبلئكة، من البالؽة الصناعات وأهل العلماء، حاول ولو كٌؾ الؽاٌات، ؼاٌات وإتقانه وحكمته، وعلمه، صانعه قدرة بلؽت

 ٌخلق علم وال قدرة، وال حٌاة، له لٌس بجماد فكٌؾ ٌقدروا، ولن ٌقدروا، لم اجتماعهم مع خلقه أضعؾ مثل ٌخلقوا أن على واإلنس

 الؽباوة، فً منه وأعظم والحمق، الؽباوة، ؼاٌة فً لهذا المدعً بلػ فلقد اإلتقان، ؼاٌة المتقن المختلؾ العالم هذا إٌجاد فً ٌإثر أو

 أن مناصبهم على ٌخافون المترفون ولكنهم بؤؼبٌاء، هذا أسسوا الذٌن أظن وما برهان، وال حجة، بدون دعواه ٌصدق الذي والحمق

 الؽفٌر والجم والدٌنار، الدرهم، عباد ذلك على وأعانهم القٌامة، ٌوم إلى الدهر وهكذا وسبلمه علٌهم هللا صلوات األنبٌاء علٌهم ٌؤخذها

 الذٌن تبرأ إذ}  الندم ٌنفع ال ٌوم وسٌندمون ،[38:النمل{ ] وعلوا ظلما أنفسهم واستٌقنتها بها وجحدوا}  ناعق كل أتباع رعاع همج

 كذلك منا تبرءوا كما منهم فنتبرأ كرة لنا أن لو اتبعوا الذٌن وقال( ::3)األسباب بهم وتقطعت العذاب ورأوا اتبعوا الذٌن من اتبعوا

البقرة( { ];:3)النار من بخارجٌن هم وما علٌهم حسرات أعمالهم هللا ٌرٌهم ]. 

[ والعلة المختار الفاعل بٌن الفرق ] 

وجوه من المختار والفاعل العلة، بٌن والفرق هذا . 

 حٌة، لٌست بها ٌقول من قول على المإثرة والعلة الٌرٌد، ما وٌترك ٌرٌد، ما ٌفعل عالما قادرا حٌا ٌكون أن بد ال الفاعل أن: األول

 أن ٌمكن ال لها مبلزم تؤثٌرها وإنما عنها، تخلفه ٌمكن ال وجوب، تؤثٌر عشوائً، تؤثٌرها بل مختارة، وال عالمة، وال قادرة، وال

فٌه علة تكن لم وإال عنها، ٌتخلؾ . 

 وقد الحٌٌة، فً والحٌاة العالمٌة، فً والعلم القادرٌة، فً مإثرة علة القدرة وإن التحٌز، فً مإثر الجسم إن المعتزلة كقول وذلك

وأبطلناه كبلمهم، شرحنا . 

 أم اإلحراق ٌستحق كان سواء فٌها وقع من تحرق ولهذا اختٌار، لها ولٌس فٌها، وقع ما وإحراق للحرارة، مبلزمة فإنها النار وكذا

 .ال

فٌه دخل من ٌضر السم وكذا . 

 من ألن فٌه؛ علة تكن لم عنها تخلؾ ولو عنها، ٌتخلؾ أن ٌمكن وال وجوده، أوجبت العلل كهذه علة العالم فً أثر الذي إن: وٌقولون

 عنه، تنفك ال تبلزما معلولها وبٌن بٌنها أن بل اختٌار تؤثٌر الفاعل، كتؤثٌر لٌس تؤثٌرها ألن عنها؛ معلولها ٌتخلؾ ال أن العلة شؤن

للحرارة النار كمبلزمة فمحدث، محدثة وإن مثلها، قدٌم فهو قدٌمة كانت فإن عنها، ٌنفك وال . 

 ما على ٌدل ال وتبلزمهما اآلخر، من أولى بالتؤثٌر أحدهما فلٌس اآلخر، على متقدما أحدهما لٌس متقارنان والمعلول العلة أن: الثانً

التؤثٌر من ٌدعونه . 

[ الذاتٌة تعالى هللا صفات ] 

 

11- رصد وال رقم حفظها فً ٌحتاج...  فبل الكائنات بكل علما أحاط  



12- الرمد وال عنها، العمى ٌعترٌه ال...  خافٌة كل الدٌاجً فً ومبصر  

13- والرشد التبٌٌن عجائبها وفً...  محكمة األشٌاء خلق ألنه  

 

على اشتملت األبٌات، هذه : 

كان لو ٌكون كٌؾ ٌكون ال وبما به، العلم ٌمكن وكلما سٌكون، وما والحاضر، مضى، بما العالم فهو الكائنات، بكل عالم أنه -1 . 

بصٌر أنه وعلى -2 . 

 أن كما عشوائٌة، أفعاله لكانت عالما، ٌكن لم ولو واإلتقان، اإلحكام ؼاٌة متقنة محكمة، األشٌاء خلق أنه فهو: عالم أنه على الدلٌل أما

ٌتقنها ال والجاهل صنعتها، ٌتقن الصناعات وسائر والكتابة والنجارة، بالخٌاطة، العالم . 

[ واإلتقان اإلحكام عجائب من شًء ] 

 تستقٌم ال الذي البصر فٌه فجعل متقنا، خلقا خلقه فإنه لئلنسان، خلقه نذكر شًء فؤول عجائبها، بعض إلى الناظر نلفت أن ونرٌد

به إال معٌشته أعمال ومزاولة حٌاته، . 

بهما إال معٌشته أعمال تكمل وال بهما، إال التخاطب ٌستقٌم ال اللذٌن واللسان، السمع له وجعل . 

منافعهما عظم ٌخفى وال واألرجل، األٌدي له وجعل . 

 بٌن الكثٌرة، األعمال ومن السفر، من اإلنسان ٌتمكن حتى تدرٌجا، البدن وٌمتصه محل، إلى محل من ٌتنقل وجعله الؽذاء، له وجعل

 .الوجبتٌن

المخلوقات جمٌع على به وفضله أعضائه، جمٌع على مهٌمنا جعله الذي العقل له وجعل . 

واإلتقان العجائب، من وجهه خلق فً تعالى هللا جعل ما إلى وانظر . 

والذقن والمنخرٌن والشفتٌن واألذنٌن والحاجبٌن العٌنٌن فٌه جعل كٌؾ . 

خفٌؾ وبؽبلؾ والحاجبٌن باألنؾ العٌنٌن وحفظ . 

 الفساد لحصل اشتبهوا ولو رقوم، وبدون اإللهٌة، بالقدرة بٌنهم فرق الوجوه، ملٌارات فً آخر بوجه حجمه صؽر مع وجه ٌشتبه ولم

أوالدهما واألم واألب زوجته، الزوج ٌعرؾ فبل الكبٌر، . 

 جعل والسكون، للنوم اللٌل كان ولما ٌعٌشوا، أن الناس استطاع ما ولواله كله، العالم ٌعم عظٌما نورا فٌها وجعل الشمس، لنا وجعل

النور نعمة العقبلء ولٌعرؾ ضعٌفا، نوره . 

األشٌاء تتمٌز وبضدها  

أخرى منافع أٌضا وفٌهما . 

 تحصٌن من الناس ٌتمكن حتى والرعد، البرق، فٌه وجعل ركاما، جعله ثم السحاب، تثٌر الرٌاح أرسل نظام، على المطر وأرسل

ٌضر وال نفعه، لٌعم قطرات ٌنزل وجعله سكبه، قبل ٌخربه أو المطر، ٌضره وكلما أمتعتهم، وتحصٌن أنفسهم، . 

 لعاشوا طبقوها ولو ومعاٌشهم، حٌاتهم صبلح فً وأعظمها أكثرها متقنة، محكمة بقوانٌن -علٌهم تعالى هللا صلوات- األنبٌاء وأرسل

الدنٌا الحٌاة هذه فً سعداء . 

 ال أنها على ٌدل ما فٌها بل حكٌم، من إال تصدر ال أنها علم فٌها تؤمل ومن منفعة، عن ٌخلو ال أنه مع قلٌل، جزء العبادات وقسم

العزة رب من إال تصدر . 



والحسد الكبر، من خالٌة واعٌة، عقوال صادفت لو معجزات، إلى معها ٌحتاجون ال علٌهم تعالى هللا صلوات واألنبٌاء . 

 والؽٌبة، والسب، والكبر، والحسد، والمكر، والخداع، والؽش، والتعدي، الظلم، وترك والتآخً، التحابب إلى تعالى هللا فدعانا

 القذارة، عن لنا تنزٌها واللواط؛ الناس، حرم على التعدي فٌه ألن الزنا؛ وحرم الطرٌق، وقطع والسرق، والنهب، والقتل، والنمٌمة،

 للعقل، حفظا والخمر المضرة، من الوطء كثرة فً لما الرجل، لصحة حفظ وفٌه كذلك، المحٌض فً المرأة وإتٌان النسل، ولتكثٌر

 قد ولما لؤلنساب، حفظا المشروعة؛ الطرٌقة هذه على النكاح وشرع والمال، بالنفس المضرات من السكر من ٌحصل قد ما ولدفع

معاٌشهم وأحوال أوالدهم، بتربٌة الزوجٌن بٌن وللتعاون والعداوات، والمقاتلة التخاصم، من العشوائً النكاح من ٌحصل . 

الؽضب حال ٌطلق لمن الندامة من ٌحصل قد لما البدعً الطبلق وحرم . 

للمتبلعبٌن وتؤدٌبا المرأة، لكرامة حفظا زوج، بعد إال الثالثة بعد الزوجة وحرم تندم، لمن رحمة الرجعة وشرع . 

 وقس للخصام، دفعا الموارٌث وتفصٌل للمعتدٌن، وزجرا ردعا الحدود وشرع والسفاح، النكاح بٌن فرقا والشهادة، الولً واشتراط

 .الباقً

[ علٌه والدلٌل بصٌر ] 

 اآلدمٌٌن، ألوان ففً مختلفة، وألوان مقادٌر على المخلوقات خلق أنه فهو المبصرات، علٌه تخفى ال بصٌر أنه على الدلٌل وأما

 ألن المبصر؛ إال له ٌهتدي ال ما والنور والظلمة، والسماوات، واألرضٌن، والجبال، والزهور، والفواكه، والطٌر، والبقر، والؽنم،

لون من لونا وال ذلك، من شٌئا ٌعرؾ ال أعمى ولد الذي المولود . 

 ألن والباطنة؛ الظاهرة، المرئٌات كل ٌرى أن لزم وخالقها، جاعلها، فٌها ٌتحكم حتى مخلوقة مجعولة آلة بدون ٌرى هللا كان ولما هذا

 صفة له تكن ولم عنه، تخلفت قد لكانت المرئٌات بعض علٌه خفً ولو عنه، تتخلؾ أن ٌمكن فبل حقٌقته، ومن شؤنه، من الرإٌة

ذلك فرض لو مخصص بدون وتخصٌص تحكم وألنه ذاتٌة، . 

 والمعا، والكلى، والطحال، والقلب، والكرش، والرئة، الكبد بطونها وفً الحٌوانات، خلق أنه الباطنة المرئٌات ٌرى أنه على والدلٌل

 للون مخالؾ ظاهرها لون واألشجار األثمار، وكذلك ألوانهم، مختلفة أمهاتهم بطون فً األوالد وٌخلق مختلفة، وألوانها والشحم،

ٌكفً ما األول ففً وإال تؤكٌد، زٌادة وهذا ألوانها، مختلفة طبقات األرض وكذا باطنها، . 

[ علٌها والدلٌل سمٌع ] 

 

14- قصدوا وما أٌضا، به أرادوا وما...  أجمعهم الخلق بكبلم وعالم  

15- تتحد النطق فً أصواتها ولٌس...  آلته للنطق خالق ألنه  

16- عدد لمسموعاته ٌكون حتى...  خلقت ؼٌره من آلة له وال  

 

بها أرٌد وما المسموعات، بجمٌع عالم وأنه علٌها، والدلٌل سمٌع، صفة: األبٌات هذه فً . 

 من فللذكر مخالفا، صوتا ناطق لكل وجعل السمع، وآالت والنطق، الصوت آالت ناطق ولكل لنا، خلق أنه سمٌع، أنه على ٌدل فالذي

المسموعات ٌعلم ال من هذا على ٌقدر وال صوت، نوع لكل والطٌر، واإلبل والؽنم وللبقر صوت، ولؤلنثى صوت، اآلدمٌٌن . 

األصوات ٌعرؾ ال أصم، ولد الذي فاألصم . 

 مسموعات، دون مسموعات فً فٌخصصها خالقها، فٌها فٌتحكم خالق، له خلقها آلة بدون المسموعات ٌعلم تعالى هللا كان ولما هذا،

منها شًء علٌه ٌخفى وال كلها، المسموعات ٌعلم أن لزم . 

[ به آفة ال حً بمعنى بصٌرا سمٌعا جعل من على الرد ] 



 ٌنتقل ال ألنه ٌنتهض؛ فلم به آفة ال حٌا بكونه بصٌرا سمٌعا، كونه على والمعتزلة أصحابنا، من المتؤخرٌن بعض استدالل وأما هذا

 على الدلٌل وألن حادث، بسٌط وكل بسٌط، العالم: كقولنا اتفاقً، هو وإنما, بصٌرا سمعٌا كونه إلى به آفة ال حٌا كونه من الذهن

 ألن الدور؛ فٌلزم علٌها وقدرته والملموسات، والمشمومات، والمطعومات، والمبصرات، المسموعات، بالمدركات علمه حٌا كونه

بصٌرا سمعٌا كونه على ٌدل به آفة ال حٌا وكونه حٌا، كونه على ٌدل والمبصرات بالمسموعات، علمه . 

: وهً مصادرة ٌسمى ما وهو الدعوى بنفس االحتجاج إلى بصٌر سمٌع أنه على به آفة ال حٌا بكونه احتجاجهم ٌإول فقد وأٌضا

بنفسها الدعوى على االحتجاج . 

 بصٌرا سمٌعا كونه معها ٌمتنع التً اآلفة ولٌست بصٌر، سمٌع فهو والعمى الصمم ؼٌر آفة عٌنٌه أو أذنٌه فً من كل أن: ذلك بٌان

 سمٌعا كونه على والدلٌل: قالوا فكؤنهم البصٌر، السمٌع فهو أصم وال بؤعمى لٌس حً وكل: المعنى فٌصٌر والصمم، العمى إال

بصٌر سمٌع فهو بصٌرا سمٌعا حٌا كان من وكل بصٌرا، سمٌعا حٌا كونه بصٌرا . 

 اآلالت لنا وخلقه, كثٌرا تنوعا متنوعات لها خلقه الخمس بالحواس تدرك التً للمدركات مدركا كونه على ٌدل الذي أن ٌظهر والذي

علٌه ممتنع اإلحساس ألن بها؛ علمه لها وإدراكه بها، مختلفاتها بٌن ونمٌز بها ندركها التً . 

 ٌعلم من ألن حقٌقة؛ مدرك: له وٌقال العلم، بمعنى كلها والمشمومات والمطعومات، والملموسات، للمحسوسات، وإدراكه هذا

 ٌطلق أن ٌصح ال ألنه شام؛ وال طاعم، وال المس، علٌه ٌطلق وال مجازا، بصٌر سمٌع: له وٌقال حقٌقة، مدرك: له ٌقال المدركات

 ال ألنه عالم؛ بمعنى كانا وإن ؼٌر، ال بهما نسمٌه أن فٌجوز بصٌرا، سمٌعا نفسه سمى وقد نفسه، على أطلقه ما إال المجاز من علٌه

 وألنه ،[4>3:األعراؾ{ ] بها فادعوه الحسنى األسماء وهلل: } تعالى لقوله مدحا تضمن ما إال األسماء من هللا على نطلق أن ٌجوز

التشبٌه عن أبعد فهما بصٌر، سمٌع، بخبلؾ وشام، وطاعم، المس، فً التشبٌه ٌلزم . 

 خبلؾ إؼماضنا حال بها علمنا فإن ؼمضناها ثم المرئٌات إلى أعٌننا فتحنا إذا أنا ترى أال فرق، واإلبصار العلم، بٌن إن: قٌل فإن

لها فتحنا حٌن بها علمنا . 

 واألمن، واللذة، والسرور، والؽم، والهم، تصٌبنا، التً اآلالم ٌعلم أنه ترى أال االسم، فً نتفق وإنما علمنا، ٌخالؾ هللا علم إن: له قٌل

 والمشمومات، المطعومات، وبمقادٌر فرح، أو تخوؾ، أو سرور، أو تضجر، أو تلذذ، أو تؤلم، بدون ومقادٌرها والخوؾ،

 أو, تضجر أو سرور، أو تلذذ، وبدون عنها، والمنفور فٌها، المرؼوب والملموسات، المبصرات، وكذا واختبلفها، والمسموعات،

 مرارة بٌن الفارق وكذا والتٌن، والرمان، والزبٌب، والتمور، والعسل، السكر، حبلوة بٌن بالفارق الحلوٌات فً ٌعلم فهو نفور،

 والمسموعات، المشمومات، وكذا والبرودة، الحرارة، ودرجات المرة، المطعومات وسائر المر، واللبان والمر، الصبر،

 بعض فً فصلنا قد ما على نفصل لم ما وقس واضح، بٌن وعلمه علمنا بٌن فالفرق والمرٌح منها، والمإذي والمبصرات،

 .المحسوسات

الذاتٌة الصفات وبقٌة القدرة، شرح بعد توضٌح مزٌد تعالى هللا شاء إن لهذا وسٌؤتً . 

[ حً أنه وعلى علٌها والدلٌل هللا قدرة ] 

 

17- نكد وال كد به ٌلم وال...  قدرته تحت جمٌعا والممكنات  

18- وتنفرد بمقدور تخص فبل...  لخالقها لٌست قدرته ألن  

19- فٌعتمد شك ببل حً فذاك...  وأوجدها األشٌا أدرك من وكل  

 

الكائنات بجمٌع وإحاطتها له، القدرة إثبات: األبٌات هذه فً . 

ٌؽنً ما مخلوقاته عجائب وفً دلٌل، أعظم خلق ففٌما تعالى، هللا قدرة على الدلٌل أما . 

 أوضحنا وقد كلها، علٌها األدلة نوضح أن اآلن فنرٌد المدركات، بجمٌع محٌط إدراكه وأن المقدورات، بجمٌع إحاطته على الدلٌل أما

قادر بصٌر سمٌع عالم أنه على األدلة . 



 ال واضح وهذا. بثبوتها وتثبت بانتفائها، تنتفً الصفات، لهذه مبلزمة فالحٌاة حٌا، إال ٌكون ال البصٌر السمٌع العالم والقادر هذا

تفصٌل زٌادة إلى ٌحتاج . 

[ وإدراكه وقدرته هللا علم إحاطة على الدلٌل ] 

 والمبصرات، المعلومات، كلها، المدركات ٌدرك وتعالى سبحانه هللا كان لما: فنقول. اإلحاطة على األدلة نشرح أن اآلن ونرٌد

 فٌها ٌتحكم حتى مخلوقة مجعولة، آلة بدون المخلوقات خلق على وٌقدر والمشمومات، والمطعومات، والملموسات، والمسموعات،

 زٌادة لبعض وجعل نتعداها، أن نستطٌع ال محدودة، ألشٌاء وجعلها األشٌاء، لهذه آالت لنا خلق وتعالى سبحانه هللا فإن مثلنا، خالقها

والمصلحة الحكمة تقتضٌه ما حسب على . 

 على والقدرة المدركات، وإدراك العلم شؤنه من بل عنه، تتخلؾ ال ذاتٌة، صفات هذه بل مخلوقة، آلة له فلٌس سبحانه هللا أما

 ٌدركها أن بد فبل مخصص، بدون وتخصٌص تحكم، بعض دون لبعض إدراكه ألن عنها؛ ٌتخلؾ وال عنه، تتخلؾ ال الممكنات،

مثلها القدرة وكذا. كلها ٌجهلها أو كلها، . 

وعاجزا جاهبل ٌكون أن لزم األحوال من حال فً عنه تخلفت ولو . 

 بالمبصرات، بعلمه لكن عالم، بمعنى كلها فهً العلم، تحت داخلة المدركات وبقٌة بصٌر، سمٌع، عالم، قادر، أنه على الدلٌل دل وقد

مدركا ٌسمى المحسوسات وسائر والملموسات، والمشمومات، وبالمطعومات، بها وبعلمه بصٌرا، سمٌعا ٌسمى والمسموعات . 

 شاسعا، اختبلفا مختلفة ٌاتفالحلو أنواعا، نوع كل ونوع مختلفة، أنواعا المطعومات خلق أنه: المدركات بسائر علمه على والدلٌل

بٌنها فٌما أٌضا مختلفة وهً ذوق، وللعنب ذوق، وللتمر ذوق، وللسكر ذوق، فللعسل . 

 لم ٌعلمها ٌكن لم فلو أملس، وهذا خشن، وهذا بارد، وهذا حار، فهذا الملموسات، وكذا والمنتنات، الطٌبات مختلفة، والمشمومات

 وجود ٌمكن وال وعمق، وعرض طول مقادٌر، وله المكان، ٌشؽل أنه وهو ذاتٌة، صفة للجسم أن أشرنا وقد بٌنها، ٌخالؾ أن ٌقدر

الصفات هذه عن متخلفا جسم . 

 

 فهذه األجسام، صفات األعراض ألن بنفسه؛ مستقبل عرض وجود ٌمكن وال فٌه، ٌحل جسم من له بد وال بنفسه، ٌستقل ال والعرض

 وجودا، العدم ٌكون أن ٌمكن ال كما وتعكٌسها، الحقائق تقلٌب من ألنه عنها؛ التخلؾ ٌمكن وال الذاتٌة، واألعراض األجسام صفات

عدما والوجود . 

 ألنه عدما؛ والوجود وجودا، نفسه العدم ٌكون أن ٌمكن ال أنه: المراد بل المعدوم، وإٌجاد الموجود، إعدام ٌمكن ال أنه المراد ولٌس

الحقائق تقلٌب من . 

 جسم وال جسم، ؼٌر فً مستقبل عرض وجود ٌصح ال أنه: المراد بل العرض، وإعدام الجسم، إعدام ٌمكن ال أنه المراد لٌس وكذا

وتعكٌسها الحقائق، تقلٌب من ألنه عمٌق؛ وال عرٌض وال طوٌل، ؼٌر . 

 جهل فقد عنه تخلؾ لو ألنه األحوال؛ من حال فً عنه ٌتخلؾ أن ٌصح فبل حقٌقته، ومن تعالى، هللا شؤن من العلم أن أوضحنا فلما

 بجعل علم له كان لو إال هذا ٌصح وال حقٌقته، ومن شؤنه، من لٌس العلم أن أصبح هذا صح وإذا القضٌة، تلك فً أو الوقت، ذلك فً

أشٌاء وٌجهل أشٌاء، ٌعلم ٌجعله حتى جاعل، . 

 إال عالما قادرا ٌكون ال ألنه والحٌاة؛ المدركات، لكل واإلدراك، والعلم، والقدرة، الوجود، وهً الذاتٌة، تعالى هللا صفات سائر وهكذا

ؼنً أنه على الدلٌل تعالى هللا شاء إن وسٌؤتً ؼنً، وكذا حً، وهو . 

 بجمٌع سمٌع المبصرات، لجمٌع مبصر المعلومات، بجمٌع عالم المقدورات، أنواع جمٌع على قادر تعالى هللا أن بهذا فثبت

 هذه وأن ؼنً، دائما، موجود المدركات، أنواع لجمٌع ومدرك المعلومات، من ألنها قصدوا؛ وما بها، أرادوا وما المسموعات،

األحوال من حال فً عنه تتخلؾ ال الصفات . 

[ الصفات فً بحث ] 



 ذلك من له وٌشتق فعل، إذا بها ٌتصؾ التً الفعل فصفات ذاتٌات، وصفات ذات، وصفات فعل، صفات: ثبلث الصفات أن واعلم هذا

 وتنتفً فعل، إذا الفاعل بها ٌتصؾ وهذه ونحوها، وشارب، وآكل، وقاتل، وممٌت، ومحًٌ، ومعطً، ورازق، كخالق، صفة الفعل

ٌفعل لم إذا عنه . 

 فإن ونحوها، والمحبة، والكراهة، واإلرادة، والبصر، والسمع، والحٌاة، والعلم، والقدرة، كاأللوان، بالذات القائمة هً الذات وصفات

 أجل من استحقها وأنه حقٌقتها، ومن ذاته، شؤن من أنها ذاتٌة ومعنى الذاتٌة، الصفة فهً موصوفها عن تخلفها ٌمكن ال مبلزمة كانت

 ؼٌر- حقنا، فً المذكورة فالصفات عنه، تخلفها وال عنها، الجسم تخلؾ ٌمكن ال فإنه للجسم، كالتحٌز ذاته، حقٌقة من أي ذاته،

 تتخلؾ ال لها ثابتة الذات إلى منسوبة لكنها فٌه حالة تكن لم وإن ذاتٌة، ذات صفات تعالى الباري حق وفً فقط، ذات صفات -التحٌز

بٌنهما الفرق فافهم والذاتٌة، الذات، صفة بٌن الفرق هو وهذا فاعل، بفعل لٌست ألنها عنها؛ . 

[ علٌها والجواب الصفات فً العدلٌة مذهب على الواردة الشبه ] 

 نحو بشبهها، المخلوقٌن بعض واتصاؾ الذاتٌة، الصفات بهذه تعالى وصفه فً اإلشكاالت بعض من ٌرد قد ما توضٌح وبقً

 بعض علٌهم ٌورد وقد التشبٌه، ٌقتضً هذا أن الطلبة بعض ٌتوهم فقد ومدرك، وؼنً، وحً وقادر، وعالم وبصٌر، بسمٌع اتصافهم

 ولؤلجسام، تعالى، هلل الصفات هذه أثبتم وقد تشبٌه؟ هذا إن كاألجسام، ال جسم تعالى هللا إن: قلنا إذا إنا: قلتم لم: وٌقول هذا، المشككٌن

 مثلما التشبٌه ٌلزمكم لم فلم كاألشٌاء، ال وشٌئا كالذوات، ال ذاتا تعالى هلل وأثبتم موجود، بصٌر، سمٌع، حً، عالم، قادر،: وهً

 .!ألزمتمونا؟

نقول أنا والسداد والتٌسٌر، اإلعانة، نستمد ومنه للصواب، الموفق وهللا والجواب : 

 إال الباطل من الحق ٌعرؾ وال له، واالنقٌاد الحق معرفة عن البحث العلم بطلب المقصد أن ٌعرؾ أن العلم طالب على أن اعلم

 بل مذاهبهم، بعض على وردت إلشكاالت عنهم ٌخرج فبل فٌها رٌب ال التً المعلومة باألدلة وأهله الحق عرؾ قد وإذا بالبراهٌن،

 فً اإلشكاالت بعض وقع وإن القطعٌة، باألدلة الحق أهل هم هإالء أن وهو األصل إلى الرجوع أو قدر، إن اإلشكال حل ٌحاول

الحق عن ٌصد الهوى ألن الهوى؛ ومجانبة اإلنصاؾ العلم طالب وعلى المسائل، بعض . 

أجوبة بعدة السإال هذا على نجٌب أنا: وثانٌا . 

[ التشبٌه ٌوجب ال التسمٌة فً االشتراك ] 

 اختص التً المدح صفات من وهذه ،[33:الشورى{ ] شًء كمثله لٌس: } تعالى بقوله التشبٌه نفى قد سبحانه هللا أن: األول الجواب

 التً المخلوقٌن صفات عن منزها مشارك، فٌها ٌشاركه ال التً الكمال بصفات مختصا كان إذا إال مدحا تكون وال بها، وتمٌز بها،

 الذي وهذا وعمق، وعرض، طول، مقدار له الذي: هو الجسم أن أوضحنا وقد والحاجة، والحدوث، والعجز، الضعؾ، منها ٌلزم

وؼٌرهم بل بؤسرها، األمة علٌه . 

(1/4) 

 أن ٌمكن ال كثٌرة، وتكٌٌفات مقادٌر علٌه تجوز ألنها ومكٌؾ؛ مقدر من له بد فبل ومكٌؾ مقدر كل أن علٌه مزٌد ال بما أوضحنا وقد

مخصص بدون وتخصٌصا تحكما، كان وإال مختار، باختٌار إال الضد، أو العكس ٌجوز وهو بؤحدها، ٌختص . 

 كل فً ثابتة وهً قدمناها، التً والطرق الطرٌقة، بهذه إال خلقها أحد ٌشاهد لم التً والجبال واألرض، السموات خلق ٌثبت وهل

الطرق بهذه إال العالم، بقدم حكموا والذٌن المبلحدة، على نجٌب أن نستطٌع وال األجسام، . 

 منها واحدة ولكل به، ٌقول من عند الجوهر وكذا العرض، وذات الجسم، وذات الباري، ذات: أربع أو ثبلث، فالذوات هذا عرفت إذا

األخرى الذوات عن بها تتمٌز ممٌزات . 

المكان ٌشؽل الذي العمٌق، العرٌض، الطوٌل،: هو فالجسم . 

فٌه ٌحل جسم من له بد وال بنفسه، ٌستقل ال الذي: هو والعرض . 

به ٌقول من عند وعمقا وعرضا، طوال، انقسم إذا إال جسم له ٌقال وال ٌنقسم وال لصؽره، ٌتجزأ ال الذي الجزء: هو والجوهر . 

الوجود واجبة وهً هذه ؼٌر الباري وذات الوجود، جائزة هذه وكل . 



قدٌمة وهً جوهر، وال عرض، وال بجسم، لٌست الباري فذات . 

المشابهة منه ٌلزم فبل فقط، التسمٌة فً فاالشتراك شٌئا، تسمى ذات وكل. محدثة الذوات وهذه . 

 الرجل بٌن وال األوالد، بٌن المشابهة ٌلزم ال فإنه علٌا ولده سمى واحد كل رجال عدة سمى أو طلحة، أو بجراد رجل سمً إذا كما

الجراد وبٌن بٌنه وال المعروفة، الشجرة وبٌن . 

 كما الحدوث منها ٌلزم التً العمٌق، العرٌض، الطوٌل، وهً وحقٌقته الجسم ماهٌة الماهٌة، فً اشترك فقد جسم: قولنا بخبلؾ

الحدوث منها ٌلزم التً الجسم ماهٌة فً شركوه قد ألنهم كاألجسام؛ ال قولهم المؤزق هذا من ٌخرجهم وال سابقا، أوضحناه . 

 هللا صفات ألن فقط؛ االسم فً اشتراك هو إنما موجود مدرك، بصٌر، سمٌع، حً، قادر، عالم، نحو الصفات فً اشتراكنا وكذا

 كونه وحقٌقته الجسم شؤن من أن كما وحقٌقته، شؤنه من ألنها وقت؛ أي فً عنه تخلفها ٌصح وال األزل، فً له ثابتة ذاتٌة صفات

 وال الصفات هذه تحصل أن وال الصفات، هذه على مشتمل ؼٌر جسم ٌكون أن ٌصح فبل المكان؛ ٌشؽل عمٌقا، عرٌضا، طوٌبل،

 أما للحدوث، مبلزمة عنها، ٌنفك وال عنه، تنفك ال ذاتٌة، صفات له فهً عنها، ٌتخلؾ وال عنه، تتخلؾ ال ألنها الجسم؛ ٌحصل

 وتخلفها عنها، تخلفه ٌصح الوجود جائزة صفة للجسم فهً مدرك موجود، حً، قادر، عالم، بصٌر، سمٌع، وهً األخرى الصفات

األزل فً له ثابتة فهً عنه، تخلفها وال عنها، تخلفه ٌصح وال عنه، تنفك ال ذاتٌة صفة الباري حق فً وهً عنه، . 

 والمعلومات والملموسات، والمشمومات، والمطعومات، والمبصرات، المسموعات، ندرك فنحن وحقه، حقنا فً تختلؾ أٌضا وهً

بحٌاة ونحٌا بلسان، ونتكلم بقدرة، ونقدر بآالت، . 

 بها المدركات ٌدرك أو بها، ٌسمع أو ٌبصر، أو ٌعلم، أو بها، ٌقدر آلة له فلٌس الذات مجرد إال فلٌس تعالى الباري كذلك ولٌس

بحٌاة حٌا ولٌس المدركات، وسائر والملموسات، والمشمومات، المطعومات، . 

 واختبلفها، والمإذٌات، منها، المرٌحات والمشمومات والمطعومات، ومقادٌرها، والمإلمات، واآلالم والمستلذات، باللذة، عالم وهو

 أو إٌذاء أو تلذذ، أو تؤلم، بدون ومقادٌرها والنفرة والشهوة، عنه، والمنفور فٌه، المرؼوب والمبصرات والمسموعات، ومقادٌرها،

 بدون والمبلسة والخشونة والرخاوة، والصبلبة والٌبوسة، والرطوبة والبرودة، الحرارة وٌعلم شهٌة، أو سرور، أو نفور، أو كراهة،

مماسة أو مبلمسة . 

كلها هذه فً بالعكس ونحن . 

 وال العجز، وال الجهل، ٌعترٌه أن ٌمكن وال عدمها، وبعد وجودها، وبعد وجودها، قبل لها ومدرك كلها، األشٌاء بهذه عالم وهو

 دون بوقت ٌخصصها حتى جاعل والبجعل بآلة له تثبت لم ألنها كلها؛ المدركات من شٌئا ٌجهل أن وال والفناء، الموت، وال العدم،

 تحكم، وقت دون وقت وفً شًء، دون لشًء ثبوتها ألن دائما؛ عنه تنتفً أو دائما، له تثبت أن من بد فبل شًء، دون شًء أو وقت،

مخصص بدون وتخصٌص . 

 بؽٌر قدرته تتعلق وال الممكنات، جمٌع وقدرته المعلومات، جمٌع علمه ٌشمل أن لزم المحكم الفعل لصنعه عالم قادر، أنه لنا ثبت فلما

تناقض وهذا ممكنا، الممكن ؼٌر ٌصٌر ألنه الممكن؛ . 

 صفات صفاته فً نشابهه فلم التشبٌه، منه ٌلزم ال وهو فقط، االسم فً إال اتفاق وصفاته صفاتنا بٌن لٌس أن عرفت هذا عرفت إذا

جسم: قولهم بخبلؾ الحدوث ٌلزم حتى النقص صفات صفاتنا فً ٌشابهنا ولم له ثبت ما لنا ٌثبت حتى الكمال . 

 السمٌع وهو شًء كمثله لٌس: } تعالى قوله أن شك ال: نقول أنا: آخر موضع فً به أجبت قد كنت اإلشكال هذا على آخر وجواب

منها شًء ٌشبهه وال مخلوقاته، من شٌئا ٌشبه ال سبحانه هللا أن على دالة صرٌحة آٌة ،[33:الشورى{ ] البصٌر . 

 األسد كاشتراك والتشابه، التماثل، ٌحصل به الصفات من صفة فً الذوات أو الذاتٌن، بٌن باالشتراك تقع إنما المشابهة أن واعلم

والشجاعة الجرأة فً الشجاع والرجل . 

 ذوات أنها المفروض ألن التناقض؛ عٌن وهذا واحدة، ذاتا الذوات تكون أن إلى ٌإدي ألنه ٌصح؛ فبل نفسها الذات فً االشتراك أما

 .متعددة



 كاشتراك واحدا، نوعا أو واحدا، جنسا فٌه االشتراك بسبب الذوات تصٌر الذي الجامع األمر وهً الذاتٌة، فً االشتراك ٌكون قد بلى

 واشتراك جسم، فهو كذلك كان فكلما المكان، ٌشؽل الذي العمٌق العرٌض الطوٌل: وهً الجسم حقٌقة فً أي الجسمٌة فً األجسام

 ونحو والسكون، والحركة والبرودة، كالحرارة فٌه ٌحل جسم من له بد وال بنفسه، ٌستقل ال شًء كل: وهً العرضٌة فً األعراض

 صفات هً فاألعراض الجملة وعلى األعراض، سائر وكذا جسم، فً إال تكون أن ٌمكن وال بؤنفسها، تستقل ال هذه فإن ذلك،

 .األجسام

 لٌس سبحانه هللا ألن الذاتٌة؛ فً وال سبق، لما الذات فً ال اشتراك أي الذوات سائر وبٌن سبحانه، هللا بٌن ٌحصل فلم هذا تقرر إذا

 ال هذه فإن بطلحة رجبل سمٌت إذا كما والمماثلة التشبٌه تستلزم ال وهً فقط، التسمٌة فً إال االشتراك ٌقع ولم عرض، وال بجسم

واضح وهذا -المعروفة الشجرة وهً- الطلحة وبٌن الرجل بٌن المشابهة تستلزم . 

 الذوات أو الذاتٌن فً معنى بحصول ٌقع إنما التشبٌه أن: الفائدة لتعمٌم هنا ذكره ورأٌنا آخر مكان فً به أجبت قد كنت آخر وجواب

 البواقً، فً نقل لم وكذا بقدرة، وٌقدر بعلم، ٌعلم هللا إن: نقل لم ونحن مر، كما متشابهات أو نوعا أو واحدا جنسا الذوات تصٌر به

 العالم وألن ذكرتم، ما ٌلزم حتى ولؽٌره هلل الجامع األمر نثبت فلم البواقً، فً وكذا مخلوق، بعلم ٌعلمون إنهم: المخلوقٌن فً ونقول

 الملموسات، من ونحوها الحرارة بمقادٌر علمنا وألن ومقدر، معلم الحقٌقة فً فهو هللا خلقها بقدرة وٌقدر هللا خلقه بعلم ٌعلم إنما منا

 حبلوة ومقدار والحزن، والؽم، واللذة، فٌنا، األلم مقدار ٌعلم فهو الواسطة، هذه بؽٌر ٌعلم وهللا والحس، اللمس بواسطة والمطعومات

 معلم، هو إنما منا العالم كان فإذا بخبلفنا، تلذذ بدون واللذة تؤلم، بدون األلم ومقدار إحساس، أو لمس، ؼٌر من سائرها وكذا الحالً،

 عرض ؼٌر ثابت، هللا وعلم وٌزول، ٌحصل عرض وعلمنا سٌما التشبٌه ٌقع لم اإلدراكان واختلؾ الجامع، األمر فً نشترك ولم

 وٌدوم، األزل، فً كلها بالكائنات هللا وعلم ٌزول، ثم واحد بمعلوم إال ٌكون ال الواحد الوقت فً وعلمنا دائم، األزل، فً حاصل

 فً قدمنا كما التسمٌة فً إال االشتراك ٌحصل فلم الصفات، بقٌة وكذا علٌه، تخفى ال المعلومات أن بمعنى هو وإنما بشًء، ولٌس

 .الذات

[ ذاته هللا صفات إن: قولنا على ٌرد ما على الجواب ] 

 ذاته، صفاته إن: نقول أنا: وحاصله الزٌدي، المذهب على المشككٌن بعض به ٌلبس وقد الطلبة، بعض على ٌشكل قد إشكال وبقً

 هً القدرة أن أٌضا هذا على وٌلزم هللا، هً والقدرة هللا، هو العلم أن هذا على فٌلزم والحٌاة، والبصر، والسمع، والقدرة، العلم، وهً

والتنافر التناقض من هذا فً ما ٌخفى وال سائرها، وكذا القدرة، هما والحٌاة العلم وأن والحٌاة، العلم . 

ٌتوهم وما ذكر، ما بها المقصود ولٌس إلؽاز، بعض فٌها العبارة هذه أن: الموفق وهللا الحق والجواب . 

 عالمة، قادرة، الذات مجرد إال ولٌس حٌاة، له ولٌس بها، وٌبصر بها، وٌسمع بها، وٌعلم بها، ٌقدر آالت هلل لٌس أن المقصود وإنما

الحقٌقٌة للصفات نفً فهو البواقً، وكذا بها، ٌقدر قدرة له فلٌس بصٌرة، حٌة، سمٌعة، . 

 والمشمومات، والمطعومات، والمعلومات، والمبصرات، المسموعات، علٌه تخفى ال أنه: المراد بل آلة، ذاته أن أٌضا المراد ولٌس

المقدورات كل عن ٌعجز وال المدركات، وسائر . 

هللا شاء إن موفقا هذا فافهم البواقً، وكذا قدرة، بدون األزل فً قادر فهو توهم، ما وال ذكر، ما ٌلزم فبل . 

 حتى المدركات وسائر والمبصرات المسموعات، والمدركات، للمعلومات، إدراك هلل ٌحصل ولٌس العلم، بمعنى كلها والمدركات

دائما علٌه تخفى وال األزل، فً معلومات كلها فالمدركات بها؛ ٌستعٌن أو بها، ٌخلق آلة وال ذلك، بها ٌدرك آلة ٌحتاج . 

ومستقبلها وحاضرها، ماضٌها، المعلومات وجود باعتبار وٌعلم علم: ٌقال وإنما . 

 وقعت قد وما ومضٌها وقوعها، حصول علم قد أنه ٌخبر أن ٌصح فبل حصلت، قد ما أنها المراد فإنما ونحوها، ٌعلم ولما: قال وإذا

ستقع أنها ٌعلم بل . 

حاضرا والحاضر مستقببل، والمستقبل ماضٌا، فالماضً علٌه هً ما على المعلومات ٌعلم وإنما . 

[ تعالى هللا حق فً اآللة عدم على الدلٌل ] 

علٌها دلٌل ال ألنه آلة؛ له نثبت لم وإنما . 



 إما: ٌخلو ال ثم األزل، فً حً وؼٌر وعاجزا، جاهبل، هللا ٌكون أن لزم محدثة كانت إن محدثة، أو قدٌمة تكون أن إما تخلو ال وألنها

 وهذه ٌحدثها، أن ٌستطٌع ال إذ وحٌا وعالما، قادرا، ٌكون أن قبل بد فبل هو كان إن ؼٌره، أو لنفسه، أحدثها الذي هو ٌكون أن

عالما وال قادرا وال حٌا، لٌس وهو فٌه ٌوجدها أن ٌستطٌع وكٌؾ عنه، مسلوبة الصفات . 

الحاصل تحصٌل من هو بل إٌجادها إلى ٌحتاج فبل فٌه، وموجودة ثابتة، كانت وإن . 

 ؼٌره، أحٌاه والذي ربا ٌكون وكٌؾ أٌضا، والوجود الحٌاة، الصفات جملة من ألن محدثا؛ ٌكون أن لزم ؼٌره لها الموجد كان وإن

 .!وأوجده؟

 بجمٌع عالمة المقدورات، أنواع جمٌع على قادرة صفة كل تكون أن ولزم هللا، مع قدماء لزم قدٌمة الصفات هذه كانت وإن

آلهة فتكون مخصص، بدون وتخصٌص تحكم، والفرق وقدٌم، قدٌم بٌن فرق ال إذ اإللهٌة الصفات بقٌة وكذا المعلومات، . 

لها آلهة تكون مخلوقات لها كان إذا إال آلهة تكون ال: قٌل فإن . 

جوابان هذا عن لنا: له قٌل : 

 األمٌر اختاره الذي وهذا المخلوقات، خلق قبل إلها هللا ٌكون ال أن لزم وإال الكمال، بصفات اتصؾ الذي هو اإلله إن: نقول أن إما

السبلم علٌه الحسٌن . 

 بد فبل خلقهم، إلى دعت التً هً الحكمة تكون أن بد فبل خلقهم، إلى حاجة له ولٌس الخلق خلق هللا إن نقول أن: الثانً والجواب

الصفات جمٌع فً مثله ألنهم الخلق؛ إلى الحكمة تدعوهم أن لهإالء . 

فٌه رٌب وال شك ال فمما وأمثال وأشباه، أنداد، هلل ٌكون أن ٌلزم أنه أما . 

 ٌكن فلم أشٌاء، دون بؤشٌاء خاصة وجعلها وٌدركون، وٌعلمون، بها، ٌقدرون آالت لهم خلق الذي هو خالقهم فإن المخلوقٌن وأما

مخصص بدون تخصٌصا وال تحكما، . 

قدٌم هللا كبلم إن قال من وكذا بقولهم، قال ومن قدٌمة، معانً هلل جعلوا الذٌن الصفاتٌة ٌلزم الذي فهذا . 

: نحو الباء حرؾ السٌن حرؾ ٌسبق وتارة وآخر، أول لها حروؾ وهو كٌؾ ضروري، واضح هللا كبلم وجمٌع القرآن، قدم وبطبلن

 والقدم، الحدوث، ٌعرؾ ال الذي إال هذا ٌنكر وال الحروؾ، بقٌة وهكذا ،[39:سبؤ{ ] لسبإ كان لقد: } نحو العكس وتارة{  هللا بسم} 

جمل الناقة أن ٌدعً كالذي المشاهدة تفضحه أعمى، تعصبا المتعصب أو . 

 من الخروج حاولوا -األذكٌاء عن فضبل- األؼبٌاء من كثٌر عند ٌنفق وال ٌتمشى، ال هذا مثل أن ٌعرفون أذكٌاء األشاعرة كانت ولما

مفر ؼٌر إلى فروا ولكنهم المؤزق، هذا . 

 

بالنار الرمضاء من كالمستجٌر...  كربته عند بعمرو فالمستجٌر  

 

تعالى هللا شاء إن موضعه فً سٌؤتً دور معهم ولنا بقدمه، وقالوا النفسً، الكبلم هلل فؤثبتوا . 

 الكسب فً تخبطوا كما ٌفهم، ال من على والتؽرٌرات المواصٌل هذه إلى التعصب أوصلهم كٌؾ األذكٌاء هإالء مثل من والعجب

 وما أٌضا، مفر ؼٌر إلى ففروا صفوان؛ بن جهم به صرح الذي الجبر صرٌح من فر حٌن األشعري الحسن أبو لهم أسسه الذي

 شاء إن موضعه فً سٌؤتً دور فٌه معهم ولنا أتباعه، عن فضبل هو ٌعرفه أسسه الذي الحسن أبا أظن وال هو ما ٌبٌنوا أن استطاعوا

تعالى هللا . 

[ علٌهم والجواب هللا صفات فً المعتزلة كبلم ] 



 األحوال ٌثبتون وبعضهم المزاٌا، ٌثبتون الذٌن وهإالء سائرها، وكذا وعالما قادرا بكونه مزٌة هلل جعل فبعضهم المعتزلة وأما هذا

 أن ٌرٌدون وإنما هللا، ؼٌر شٌئا ٌثبتون وال اعتبارٌة، أمورا بهذه أرادوا فإن عالما، كونه حالة ؼٌر قادرا بكونه حالة هلل: وٌقولون

ٌدعونه ما على دلٌل لهم فلٌس وإال ضٌر، فبل القدرة مفهوم ؼٌر العلم مفهوم . 

[ البهشمٌة على الجواب ] 

 وٌعبرون سائرها، وكذا القدرة، وثبوت هلل، العلم ثبوت هً الصفات إن: وقالوا المعانً، هذه ؼٌر هللا صفات إن: فقالوا البهشمٌة وأما

والوجودٌة والحٌٌة، والعالمٌة، بالقادرٌة، عنها . 

الشًء وال شًء، وال ؼٌره، وال هللا، هً ولٌست الصفات، هً هذه إن: وٌقولون . 

 ولٌست موجبة، علة القادرٌة فً علة القدرة وأن العالمٌة، فً والعلم القادرٌة، فً أثرت التً هً القدرة إن: هللا ؼٌر فً وٌقولون

العلم وكذا فاعل، بفعل . 

 العلم وكذا العكس، وال القادرٌة، وبقاء القدرة سلب ٌمكن ال أنه -والعلم القدرة وهً- بالعلة بل بالفاعل لٌست أنها على ٌحتجون وقد

سائرها وكذا القادرٌة، فً المإثرة العلة هً القدرة أن فثبت والعالمٌة، . 

بٌنهما التبلزم إال بالتؤثٌر ٌرٌدون ال وكؤنهم رتبة، بل وجودا معلولها تتقدم ال العلة إن: وٌقولون . 

 الذات مجرد إال ولٌس الصفات، سائر وكذا زعموا، فٌما ٌإثرا حتى حقٌقة علم وال قدرة، هلل لٌس أن: للصواب الموفق وهللا والجواب

الصفاتٌة ألزمنا ما لزمهم حقٌقة وعلما قدرة، له أثبتوا وإن هللا، حق فً هذا جعلوا إن الصفات الخ... عالمة قادرة . 

 وجود أو ثبوت، أو حصول، القادرٌة ألن للقدرة؛ سلب القادرٌة فسلب للعلة، سلب سلبها أن: فالجواب هللا، ؼٌر حق فً جعلوها وإن

وتعالى سبحانه هللا وهو ؼٌره، بفاعل تكون ال أن ٌلزم ال لكن لها، سلب الصفة هذه وسلب القدرة، . 

 البصٌر، وكذا السمع، ؼٌر عندهم سمٌع ألن النزاع؛ محل فً نص وهذا ،[6:اإلنسان{ ] بصٌرا سمٌعا فجعلناه: } تعالى هللا قال وقد

بصٌر فً أثر الذي هو البصر وأن . 

 أثرت التً هً القدرة أن ٌلزم ال القدرة على توقفها ومن القدرة وبٌن -تسلٌمها فرض مع- القادرٌة نحو بٌن التبلزم من ٌلزم وال

 واحدة كل أن ٌلزم ال األخرى، على منهما واحدة كل وتوقؾ والبنوة، األبوة بٌن التبلزم من ٌلزم ال كما فٌها، علة القدرة وأن فٌها،

 حدوثه، فً المإثران أنهما ٌلزم ال بهما اتصؾ من حدوث وبٌن والسكون، الحركة بٌن التبلزم من وال األخرى، فً أثرت منهما

 األبوة، فً مإثرة البنوة تكون أن ٌصح وال والقدرة، القادرٌة بخبلؾ فٌه، شك ال البنوة ؼٌر األبوة وكون مإثر، ال دلٌل فالتبلزم

رٌب وال فٌها، شك ال مناقضة وهذه ٌزعمون، كما رتبة ولو األخرى، على منهما واحدة كل تقدم ٌلزم ألنه والعكس؛ . 

والقادرٌة القدرة بسلب وتتعلق حصولهما، بعد والبنوة األبوة بسلب تتعلق ال القدرة أن مع به، ٌقول أحدا أظن وما . 

 هذا تؤملت إذا وحصولها، له، القدرة ثبوت ومعناه قادرا، صاحبها كون وهً ونحوها، القادرٌة معنى وعرفت كبلمهم، تؤملت وإذا

له نفسها وأوجدت وحصلت لموصوفها، نفسها أثبتت التً هً القدرة أن ٌتصور وهل السقوط، ؼاٌة فً كبلمهم أن عرفت . 

 سمً وإنما وضعة، ذما أو ورفعة، مدحا وتكسبه صاحبها، بها ٌتحلى التً ألنها والقدرة؛ العلم نحو ؼٌر صفة ثم أن نسلم وال

لموصوفها الصفة وإثبات صاحبها على حكم ألنه الوصؾ؛ وكذا ذكرنا، ما ٌكسبه بما الموصوؾ على ٌحكم ألنه واصفا؛ الواصؾ . 

به وٌتصؾ به ٌتحلى الذي بالجسم القائم المعنى: الصفة بل ذكر ما الصفة أن نسلم وال . 

صفة ال وصؾ فهو له بها الحكم وأما . 

بالبٌاض أو بالجمال متصفة والجارٌة به، ٌمدح مما وؼٌره الخلق، حسن وهً المحمودة بالصفات متصؾ فبلن: فٌقال . 

 فً فلٌس كاذبا كان إذا ولهذا الواصؾ، قول ال الصفتان، هما والبرص الجذام وكذا الصفات، هن ونحوهما والبٌاض فالجمال

النحاة اصطبلح وفً وتسامحا، تجوزا، إال صفة ال وصؾ الواصؾ فقول الصفة، تلك الموصوؾ . 

بهم البلئق هو وهذا هللا، فً ال المخلوقٌن فً بهذا ٌقولون إنما أنهم ٌظهر والذي . 



 الصفة هلل أثبتوا أنهم هللا ؼٌر فً بهذا ٌرٌدون إنما أنهم على وٌدل مذهبهم، فهو ونحوها، والعالمٌة، القادرٌة، هً هللا صفات أن أما

التبلزم إال باالقتضاء المراد ولٌس والوجودٌة، والحٌٌة، والعالمٌة، القادرٌة، األربع الصفات له اقتضت إنها وٌقولون األخص، . 

 كان وإذا الحاصل، تحصٌل من للوجود الصفة فاقتضاء موجودا كان إذا ألنه المقتضاة؛ الصفات من الوجود صفة عد من والعجب

صفة إلى ٌحتاج شًء ثم فلٌس معدوما . 

[ األخص الصفة حول كبلم ] 

 هللا إن: قالوا بل األخص، الصفة ٌسمونها ال أنهم إال ٌثبتونها وأئمتنا وأصحابنا ببعٌد، تعالى هلل األخص الصفة إثبات ولٌس هذا

بالقدم مختص الوجود، واجب . 

 الفارقة وهً المكان، شؽله للجسم والصفة الذوات، سائر وبٌن بٌنه الفارقة وهً تعالى، به مختصة وجعلوها الصفة، هذه هلل أثبتوا فقد

الذوات سائر وبٌن بٌنه . 

فٌه ٌحل جسم من له بد ال وأنه استقبلله، عدم للعرض وهً . 

وعمقا وعرضا، طوال، انقسامه عدم به ٌقول من عند للجوهر وهً . 

 للجسم، ذكرناها التً والصفات الوجود، جائزة والمحدثات الوجود، واجبة ذاته كون المحدثات كل وبٌن بٌنه الفارقة والصفة هذا

أٌضا الباري ذات وبٌن أنفسها، المحدثات بٌن فارقة صفات والجوهر والعرض، . 

 لكن مشارك، فٌها ٌشاركه ال به مختصة كانت وإن فهً مدرك، وصفة والقدرة، والحٌاة، العلم، هً التً األخرى هللا صفات وأما

 وتعدم أخرى، وتنفك تارة، تحصل الوجود، جائزة ألنها المحدثٌن؛ صفات وبٌن بٌنها الفارق هو عنه تنفك ال ذاتٌة واجبة كونها

 والمسموعات، المعلومات، علٌه تخفى ال فلكونه وتعبٌر، أحكام، هللا وصفات ذوات، فهً أعراض، المحدثٌن وصفات أٌضا،

 بقادر، شًء ٌعجزه ال ولكونه ومدرك، وبصٌر، وسمٌع، بعالم، عنها نعبر والملموسات، والمشمومات، والمطعومات، والمبصرات،

 للمدركات مدرك وبصر، سمع بؽٌر سمٌع بصٌر علم، بؽٌر عالم لكنه حً، صفة له أثبتنا الحً إال الصفات بهذه ٌتصؾ ال ولكونه

قدرة بؽٌر وقادر حٌاة، بؽٌر حً الحواس، بؽٌر . 

 وال الوجود، واجب األخص والصفة الوجودٌة، الصفة ومنها كٌؾ األربع، الصفات له اقتضت األخص الصفة إن: نقول وال هذا

الوجود صفة تقتضً الوجود صفة أن ٌصح . 

 الصفة مجرد بل هً ما ٌبٌنوا ولم علٌها، ٌدل دلٌل بؽٌر خامسة صفة هً بل ذكرنا، ما ؼٌر عندهم األخص الصفة فكؤن البهشمٌة أما

 وؼٌره، هللا فٌها ٌشترك األربع الصفات أن ٌعتقدون وكؤنهم االسم، هذا مجرد إال ٌعرفون ما بل هً، ما ٌعرفون أظنهم وما األخص،

 المحذور وال التشبٌه، ٌلزم فبل االسم، فً إال اشتراك ثم الصفات فً وبٌنه بٌنها لٌس أن أٌضا آخر موضع وفً هنا، أوضحنا وقد

التشبٌه من ٌلزم الذي . 

المحدثة الذوات وبٌن هللا، ذات بٌن الفارقة لكونها الوجود؛ واجب: هً األخص الصفة أن اخترنا وقد . 

 اشتركت التً المخلوقٌن صفات وبٌن بٌنها فارقة هً فإنما مختصاته، من كانت وإن عنه، تنفك ال التً الذاتٌة الصفات سائر وأما

األخرى تفارق حقٌقة منها واحدة ولكل االسم، فً وإٌاها هً . 

 من شٌئا ٌجهل أن ٌصح وال علمه، قد ما ٌنسى أن وال األحوال، من حال أي فً عنه تخلفها ٌصح ال ذاتٌة صفة هللا علم أن: بٌانه

 العلم، وٌستمر والمستقبلة، والماضٌة، الحاضرة، المعلومات ٌعلم فهو المستقبل، فً وال الماضً، فً وال الحال، فً ال المعلومات

 فبل حقٌقته، ومن شؤنه، من العلم بل أراد، فٌما جاعلها ٌخصصها حتى مجعولة بآلة ٌعلم ال ألنه سوى؛ سواء الوجود، واجب مثل فهو

 بدون وتخصٌص تحكم، وقت دون وقت وفً معلوم، دون بمعلوم علمه ألن كلها؛ ٌجهلها أو كلها، المعلومات ٌعلم أن من بد

 بآلة ٌعلم ألنه وقت؛ دون وقت وفً محدودة، أشٌاء ٌعلم بآلة، فإنه المخلوقٌن علم بخبلؾ الذاتٌة، الصفات سائر وكذا مخصص،

 وكذا فٌها، تحكم فبل أخر، أوقات فً وتعدم وتنقص، وقت، فً تزداد محدودة، قلٌلة معلومات فً وجاعلها خالقها خصصها مجعولة

الصفات سائر . 

 قدٌم، بٌن فرق ال إذ اإللهٌة؛ صفات من هلل ٌثبت ما لها ٌثبت أن قدٌمة معانً هللا صفات جعلوا الذٌن الصفاتٌة أصحابنا ألزم وقد هذا

 فبل والتحٌز الجسم بٌن الذي كالتبلزم تبلزم صفاته وبٌن القدٌم بٌن أن ٌعنً نفسه، أو هذا، مثل باالقتضاء البهشمٌة أراد فإن وقدٌم،



 إحدى الوجودٌة الصفة جعلوا أنهم إال فكقولنا، متحٌز ؼٌر جسم وجود ٌمكن ال كما الصفات، بهذه متصؾ ؼٌر قدٌم وجود ٌمكن

 الباري وجود وأصبح الؽلط، ؼاٌة فؽلط صفاته فً أثرت التً هً الصفة أن أرادوا وإن, سبق فٌما هذا أبطلنا وقد المقتضاة الصفات

عندهم األخص الصفة اقتضتها التً الصفات إحدى الوجودٌة صفة ألن بعلة؛ . 

[ معطلة العدلٌة إن ٌقال ما على الجواب ] 

 بقدرة وقادرا قدٌم، بعلم عالما ٌكون أن ونفٌتم محدودا، ٌكون وأن ٌرى، وأن مكان، فً هللا ٌكون أن نفٌتم قد كنتم فإذا: قٌل فإن

 ال شًء هذا ألن وأبطلتموه؛ هللا، عطلتم فقد قدٌما، كبلما له وأن قدٌمٌن، وبصر بسمع وبصٌرا وسمٌعا قدٌمة، بحٌاة وحٌا قدٌمة،

 .ٌعقل

وسمعا عقبل التشبٌه امتناع على دللنا وقد مخلوقاته، من شٌئا ٌشابه أن نفٌنا وإنما نبطله، ولم نعطله، لم أنا: والجواب . 

(1/5) 

 ٌحاول وكٌؾ واألعراض، األجسام تتصور وإنما التعطٌل، ٌلزم وال ٌتصور، ال أنه فالحق ٌتصور ال أنه أرٌد فإن ٌعقل ال أنه وأما

 ولم ٌتصورها، أن ٌقدر وال حٌاته، استقامت وبها بدنه، علٌها اشتمل التً الروح ٌعرؾ ال وهو! ربه؟ ٌتصور أن الضعٌؾ اإلنسان

 وقبل المكان، خالق هللا بؤن نحكم وأنتم أنا مع ،[9>:اإلسراء{ ] قلٌبل إال العلم من أوتٌتم وما ربً أمر من الروح قل: } التعطٌل ٌلزم

 إلى احتاج فكٌؾ محدودا، ٌكن فلم المكان، خلق قبل مكان هلل ٌكن لم فإذا ،[:3:الرعد{ ] شًء كل خالق هللا: } تعالى لقوله المكان

 فهذا له، حقٌقً وكرسً حقٌقً، عرش بقدم وتحكموا قدٌما، مكانا هلل تثبتوا أن إال التعطٌل ٌلزم ولم قبل، محتاجا ٌكن ولم المكان؟

 وحكمتم قدٌمة، أعراضا وبصرا وسمعا، وحٌاة، وعلما، قدرة، هذا مع أثبتم فإن النصارى، كمذهب التثلٌث منه وٌلزم التشبٌه، عٌن

قدماء سعةت أثبتم ألنكم مرات، ثبلث النصارى مثل أثبتم فقد قدٌم، هللا كبلم بؤن . 

 كرسً وال عرش، وال قدٌم، كبلم على دلٌبل نجد ولم واحد، قدٌم على إال دلٌبل نجد ولم نفاه، ما ونفٌنا الدلٌل، أثبته ما فؤثبتنا نحن أما

 قدم ٌدعون الذٌن الملحدٌن على نجٌب ذا وما واحد، قدٌم من أكثر ٌمكن ال أنه على الدلٌل قام بل قدٌمة، أعراض على وال قدٌمٌن،

 والكرسً، والعرش، هللا،: وهً وأجساما الصفات،: وهً أعراضا أثبتم قد إذا: قالوا إذا وؼٌرهم والفبلسفة، الطبائعٌة، من العالم

 العالم إن: نقول أن من المانع فما قدماء، وأجساما أعراضا، أثبتم قد فإذا وحددوه، حقٌقة، ونحوها ووجها، ٌدا، له أثبت من قول على

 مختلفة، معلوالتها صارت حتى قدٌمة مختلفة وطبائع لعلل هً إنما الٌومٌة الحوادث إن: وٌقولون وأعراض؟ أجسام هو اوإنم قدٌم،

الحدوث دلٌل االختبلؾ تجعلوا لم وأنتم . 

 

[ تعالى علٌه والرإٌة المكان استحالة ] 

 

19- والجسد األعراض ملزومه فالظرؾ...  ٌرى ولٌس ظرؾ، به ٌحٌط وال  

20- ومقتعد ظرؾ قبله له وال! ... أوجده؟ كان من ٌحتاجه وكٌؾ  

21- األحد الواحد فتعالى مكٌفا،...  ٌقابلها ما إال العٌن ترى وال  

22- ومضطهد مخلوق فهو وخالق،...  ٌكٌفه رب من بد فبل إذا  

 

منهما كل على العقلً بالدلٌل ٌرى ال وأنه مكان، هلل لٌس أن بٌان على األبٌات هذه اشتملت . 

 مقدر من له بد ال مقدر كل أن سبق فٌما أوضحنا وقد مقدرا، ٌكون أن فٌلزم فٌه، بمن اإلحاطة منه ٌلزم المكان فؤلن المكان؛ نفً أما

 وقد عرض، وال بجسم لٌس تعالى وهللا واألعراض، بالجسد، المراد وهً لؤلجسام إال ٌكون ال المكان وألن محدثا، إذا فٌكون ٌقدره،

قدٌم أنه ثبت . 

 



مكان فً ال شًء ٌعقل ال ألنه محضا؛ عدما لكان مكان له ٌكن لم ولو مكانا، هلل إن: قٌل فإن . 

المخلوقة األشٌاء جملة من والمكان ،[6::الزمر{ ] شًء كل خالق هللا: }  وتعالى سبحانه هللا قال: قلنا . 

بعد ممكنا صار المكان خلق قبل أمكن فإذا محضا؛ عدما ٌكن ولم المكان وقبل المكان، خالق فاهلل . 

قدٌم المكان إن: قالوا فإن . 

دلٌل بؽٌر شًء إثبات ٌصح وال قدٌم، مكان وجود على دلٌل لهم ولٌس{  شًء كل: } قال ألنه اآلٌة؛ ظاهر خبلؾ هذا: قلنا . 

33:الشورى{ ] شًء كمثله لٌس: } ٌقول وهللا القدم، صفة فً هللا شارك قد ٌكون وألنه ]. 

وقدٌم قدٌم، بٌن المخصص لعدم مثله فٌكون الصفات، من هلل ثبت ما له ٌثبت أن ٌلزم وألنه . 

 وهذا سابقا، أوضحناه كما وللتقدٌر، لبلختبلؾ، الحدوث، صفات من والمظروفٌة الظرفٌة، ألن محدثٌن؛ ٌكونا أن ٌلزم وألنه

 كله العالم ٌكون أن ألمكن ذلك أمكن ولو ٌرون،كث قدماء ألمكن مختلفان قدٌمان أمكن ولو محدثٌن، قدٌمٌن ٌصٌران ألنهما تناقض؛

 .قدٌما

وٌد له جنب وال وعٌن وجه...  وجارحة عضو له ولٌس أٌضا -24  

25- ٌطرد ٌنفك ال والضعؾ الحدوث مع وهو التكٌٌؾ هو هذا ألن  

 

 وال جنب، وال وجه، وال ٌد، له ولٌس: قلنا وإنما ونحوها، واألٌدي، والجنب، والعٌن، الوجه، هً التً الجوارح نفً األبٌات هذه فً

 وكذا ملونة، وعمق، وعرض، طول، مقدار لها مكٌفة لكانت حقٌقة ٌد له كان لو ألنه حقٌقة؛ كلها الجوارح من جارحة وال عٌن،

 أو أسود، إما ولون وعمقا وعرضا طوال، مقدار من لها بد ال العٌن وكذا ولون، وعمقا وعرضا طوال، مقدار من له بد ال الوجه

 ومقادٌر ألوان، لها ٌكون أن ٌجوز وهو لون دون لون وال مقدار، دون مقدار لها ٌكون أن ٌمكن وال أحمر، أو أزرق، أو أخضر،

مكٌؾ ألنه محدثا؛ هللا وٌكون محدثة فتكون مخصص، بدون تخصٌص فهو وإال مختار، باختٌار إال كثٌرة . 

 وهذه السكون، أو الحركة، من لها بد ال الوجود، جائزة أجساما، مكٌفة، كونها إال واألرض السموات حدوث على دلٌل لنا ولٌس

 إلى ٌحتج لم العالم حدوث بطل وإذا العالم، حدوث بطل قدٌما مكٌفا، جسما، هللا ٌكون أن أمكن وإذا جسم، كل فً الحدوث دالئل

اإللهٌة فتبطل صانع، . 

[ التشبٌه ظاهرها التً اآلٌات على الجواب ] 

ونحوها وجنبا، وعٌنا، وجها له أن القرآن فً ذكر قد إنه: قٌل فإن . 

وجوه من علٌهم فالجواب : 

 حملها ٌمكن ال اآلٌات ألن حقٌقة؛ هلل الجوارح إثبات على دلٌل ونحوها والعٌن الوجه، فٌها ذكر التً اآلٌات فً لهم فلٌس: أوال أما

{  بؤعٌننا تجري: } تعالى وقوله ،[=7:طه{ ] عٌنً على ولتصنع: } تعالى قوله أن وذلك عندهم، وال عندنا ال ظاهرها على

 وهذا عٌنه، بسبب أو هللا، عٌن على تجري السفٌنة وأن هللا، عٌن فوق ٌصنع موسى أن لزم ظاهرها على حملت لو ،[38:القمر]

 إال( =3)تجزى نعمة من عنده ألحد وما: } تعالى قوله وكذا عندهم، وال عندنا ال مقصودا ولٌس ٌفٌد، ال وبما الواقع بخبلؾ إخبار

 كل: } تعالى وقوله ،[;6:الرحمن{ ] واإلكرام الجبلل ذو ربك وجه وٌبقى: } تعالى وقوله ،[اللٌل( { ]64)األعلى ربه وجه ابتؽاء

 الوجه، إال ٌبقى وال ذاته تعدم وأنها فقط، للوجه العبادة أن لزم ظاهرها على حملت لو فإنها ،[>>:القصص{ ] وجهه إال هالك شًء

 إما جنبه فً فرط الكافر أن لزم ظاهرها على حملت لو ،[:9:الزمر{ ] هللا جنب فً فرطت ما على حسرتى ٌا: } تعالى قوله وكذلك

 مما لهم خلقنا أنا ٌروا أولم: } تعالى قوله وكذا منهم، وال منا ال أحد به ٌقل لم وهذا عظامه بعض كسر أو خزقه أو جرحه ٌكون أن

 والمعز والنعاج والبقر النٌاق فروج فً أٌد هلل ٌكون أن لزم ظاهرها على حملت لو ،[3;:ٌس{ ] مالكون لها فهم أنعاما أٌدٌنا عملت

 ظاهرها على حملت لو ،[34:الفتح{ ] أٌدٌهم فوق هللا ٌد هللا ٌباٌعون إنما: } تعالى قوله وكذا أحد، به ٌقول ال ومما الواقع خبلؾ وهذا

 العهد أن أراد وإنما فٌه، فائدة ال عبث بالمعلوم واإلخبار علم، قد بما إخبار بها اإلخبار وٌكون بها وعلموا المباٌعة وقت بها ألحسوا



 الٌهود لقول مشاكلة هو إنما ،[8::المائدة{ ] مبسوطتان ٌداه بل: } تعالى قوله وكذا تعالى، هلل عهد وسلم وآله علٌه هللا صلى للنبً

 ردا الكرم عن بها كنى إنما وهللا البخل، عن بها كنوا إنما وهم ،[8::المائدة{ ] مؽلولة هللا ٌد الٌهود وقالت: } بقوله عنهم هللا حكاه فٌما

 وال: } تعالى كقوله هً وإنما ارتباط واإلنفاق الحقٌقً البسط بٌن ولٌس ،[8::المائدة{ ] ٌشاء كٌؾ ٌنفق: } بعدها قال ولهذا علٌهم

 على حملها ٌمكن وال اإلنفاق فً تسرؾ وال تبخل ال أراد إنما ،[=6:اإلسراء{ ] البسط كل تبسطها وال عنقك إلى مؽلولة ٌدك تجعل

 حملها ٌمكن ال اآلٌات أن ثبت فإذا عنه، ٌنهى حتى ؼلها إلى داع أي له ولٌس قبل ٌؽلها لم وسلم وآله علٌه هللا صلى ألنه الحقٌقة؛

 إنما ألنهم حجة؛ بها لهم تثبت لم وعندهم عندنا تؤوٌلها من بد ال وأنه والجنب، الوجه فً وال واألعٌن، العٌن، فً ال ظاهرها، على

 فتؤوٌلنا تؤوٌلنا، من بؤولى تؤوٌلهم ولٌس التؤوٌل، إال ٌبق فلم الجمٌع عند ظاهرها على حملها امتنع وقد اآلٌات، بظاهر ٌحتجون

 وجنب وأعٌن وأٌدي وجه له كان ولو ،[33:الشورى{ ] شًء كمثله لٌس: } تعالى فقوله القرآن أما والقرآن، العقول، حجج تعضده

تقدمت فقد العقول حجج وأما التشبٌه، ولزم مثل له كان حقٌقة . 

[ والمتشابه المحكم فً بحث ] 

 فؤما متشابهات وأخر الكتاب أم هن محكمات آٌات منه الكتاب علٌك أنزل الذي هو: } ٌقول وتعالى سبحانه هللا أن فاعلم: ثانٌا وأما

 ،[;:عمران آل{ ] العلم فً والراسخون هللا إال تؤوٌله ٌعلم وما تؤوٌله وابتؽاء الفتنة ابتؽاء منه تشابه ما فٌتبعون زٌػ قلوبهم فً الذٌن

بالزٌػ المتشابه ٌتبعون الذٌن على فحكم . 

 قد ولكنه الفائدة، عن عرٌا عبثا به وخطابنا إنزاله لكان باتا رفضا رفضناه ولو به، خاطبنا قد ألنه المتشابه؛ رفض المراد ولٌس

 العلم فً الراسخٌن وأن إلٌها، ٌرجع والتً علٌها، المعول المحكمات جعل بؤن منهما؟ علٌه المعول هو وما بهما؟ العمل كٌؾ عرفنا

المتشابه تؤوٌل ٌعلمون . 

المحكم إلى رده كٌفٌة ٌعلمون الذٌن هم العلم فً الراسخٌن وأن المحكم، إلى رده المراد وإنما رفضه، المراد لٌس أن على بهذا فدلنا . 

 مع ٌتعارض ولم عقلً، وال لفظً ال صارؾ بظاهره العمل عن ٌصرفنا لم فإذا دائما، المتشابه بظاهر نعمل ال أن المراد لٌس وكذا

الخطاب مدلوالت فً اللؽوي القانون هو وهذا بظاهره، والعمل ظاهره، على تبقٌته وجب المحكم . 

 ؼٌرهما أو االشتراك، أو المجاز، بطرٌقة إما مطلقا، متناقضة أو متضادة، معان أو معنٌٌن، ٌحتمل الذي هو المتشابه إن: قلنا إن هذا

ونحوهما والتقٌٌد واإلطبلق، والخصوص، كالعموم، . 

 على تبقٌته ٌجب بل ٌجوز أنه ذكرنا الذي فهذا المحكم مع ٌتعارض ولم معان أو لمعنٌٌن، المحتمل: هو المتشابه إن: قلنا إن وأما

ظاهره على حمله من ممنوعٌن نكون فبل ثالث، قسم أو المحكم، من إما إذا فهو. المتشابه فً داخل ؼٌر ظاهره . 

 إتباع من منع الذي المانع وألن المتشابه، من ٌكن فلم ٌقابله، لم وهذا له، ومقاببل للمحكم، قسٌما المتشابه جعل هللا أن هذا وٌإٌد

 ؼٌر عند من كان ولو: } ٌقول وهللا مختلفا، متناقضا القرآن ٌكون أن المتشابه إتباع من ٌلزم ما هو والمانع فٌه، ٌحصل لم المتشابه

6>:النساء{ ] كثٌرا اختبلفا فٌه لوجدوا هللا ]. 

الحق عن والخروج الضبلل،: وهً الفتنة ابتؽاء وكذا . 

مانع ظاهرها على حملها من ٌمنع لم التً واآلٌات واحد، معنى من أكثر تحتمل ال التً الصرٌحة اآلٌات: إذا فالمحكم . 

المحكم عارض ما: والمتشابه . 

 من الكثٌر إهمال إذا فٌلزم بظاهره التمسك عن نهٌنا وقد معنى، من أكثر ٌحتمل الذي: بؤنه المتشابه حد على ٌرد ما على جواب وهذا

الشرعٌة األحكام . 

وتعارضا تقاببل، إذا إال ٌحصل وال المحكم، على المتشابه إٌثار عن نهٌنا إنما: ونقول الحد، هذا نلتزم أن إما أنا: الجواب وحاصل . 

المؤزق هذا عن خرجنا قد فنكون( المحكم عارض إذا) وهو قٌدا المتشابه حد فً نزٌد أو . 

هذا؟ عرفتم بم: قٌل فإن  



 والتمسك المحكم رفض عن نهٌنا إنما وأنا المحكم، قابل ما المتشابه أن عرفنا المتشابه، عن ونهانا قسمٌن، اآلٌات هللا قسم لما: له قٌل

وعارضه صادمه، بما . 

ذكرتم؟ ما المحكم حد أن عرفتم بم: قٌل فإن  

اإلحكام حقٌقة وهذا مانع، به التمسك عن ٌمنعنا ولم جلً، ظاهر مدلوله ألن: له قٌل . 

 ٌتؤوله أن ٌستطع لم إن به وٌإمن هللا، إلى المتشابه أمر وٌكل بالمحكم، ٌتمسك أن الزٌػ عن والخروج النجاة لنفسه أراد من فعلى

المتشابه تؤوٌل ٌعرؾ أن ٌلزمه وال ٌكفٌه فهذا القرآن، ومحكم والعقل، اللؽوي، للقانون مطابقا تؤوٌبل . 

 والتشبٌه، والكناٌة، واالستعارة، والمجاز، الحقٌقة، وفٌها العرب، لؽة على نزل قد القرآن أن ذكرنا لما المطابق التؤوٌل أمثلة ومن

 إال الكافر ٌفرط ولم ،[:9:الزمر{ ] هللا جنب فً فرطت ما على حسرتى ٌا: } تعالى قوله علٌه والدلٌل الجهة، فً الجنب ٌستعمل وقد

 ،[;8:الذارٌات{ ] لموسعون وإنا بؤٌد بنٌناها والسماء: } تعالى هللا قول دلٌله والنعمة، القوة، فً الٌد وتستعمل وجهته، هللا، طاعة فً

{  طائعٌن أتٌنا قالتا كرها أو طوعا ائتٌا ولؤلرض لها فقال دخان وهً السماء إلى استوى ثم: } أخرى آٌة فً تعالى وقال

 لٌست أفعاله كل أن اآلٌتٌن هاتٌن فً فدل ،[6>:ٌس{ ] فٌكون كن له ٌقول أن شٌئا أراد إذا أمره إنما: } تعالى وقال ،[33:فصلت]

 القوة،{  بؤٌد بنٌناها: } بقوله أراد إنما أنه على فدل باألمر، السموات خلق إنما أنه األولى اآلٌة فً ونص باألمر، هً وإنما باألٌدي،

اآلٌتان تناقضت وإال . 

 مبسوطتان ٌداه بل: } تعالى بقوله علٌهم فؤجاب ،[8::المائدة{ ] مؽلولة هللا ٌد الٌهود وقالت: } تعالى قوله فً النعمة بالٌد والمراد

 كٌؾ ٌنفق: } دلٌله الكرم، عن كناٌة هو الذي بالبسط فؤجاب البخل، عن الٌد بؽل كنوا إنما الٌهود ألن ،[8::المائدة{ ] ٌشاء كٌؾ ٌنفق

{  األرض فً لبؽوا لعباده الرزق هللا بسط وول: } تعالى قوله وٌإٌده فائدة،{  ٌشاء كٌؾ ٌنفق: } لقوله ٌكن لم وإال{  ٌشاء

العطى كثرة بالبسط المراد أن فً صرٌحة اآلٌة فهذه ،[;6:الشورى] . 

 إن اآلٌة هذه فً ٌقول أحدا أظن فما ،[=6:اإلسراء{ ] البسط كل تبسطها وال عنقك إلى مؽلولة ٌدك تجعل وال: } تعالى قوله وكذا

متوسطا عطاإه ٌكون أن أراد وإنما حقٌقٌة، ٌد المراد . 

{  أٌدٌكم كسبت فبما: } تعالى وقوله ٌدان، للقرآن ولٌس ،[>8:المائدة{ ] الكتاب من ٌدٌه بٌن لما مصدقا: } القرآن فً تعالى وقوله

 والجاسوس الرقابة، فً العٌن واستعمال الحقٌقٌة، الٌد ؼٌر فً الٌد استعمال على دلٌل هذا ففً المعاصً، والمراد ،[74:الشورى]

العربٌة فً كثٌر . 

[ الرإٌة فً فرٌد بحث ] 

 بؤدلة واحتجوا اآلخرة، فً وال الدنٌا فً ال ٌرى ال هللا أن والخوارج واإلمامٌة، والمعتزلة، الزٌدٌة، علٌه فالذي الرإٌة نفً وأما

ونقلٌة عقلٌة . 

 فهو صفته هذه كانت من وكل لون، له مكٌفا، مقدرا، جهة فً كان ما إال األبصار ترى وال مكان، فً لكان رإي لو فإنه: العقلٌة أما

مختار باختٌار إال مقدار دون بمقدار ٌختص وال كثٌرة، مقادٌر علٌه تجوز مقدر كل ألن محدث؛ . 

 عرضه، وكذلك أقل، أو أكثر، أو مائة، أو مائتٌن، أو أربعة، أو ثبلثة، أو ألفٌن، أو ذراع، ألؾ طوله ٌكون أن ٌجوز أنه: ذلك بٌان

مربوبا محدثا فٌكون مختار باختٌار إال ضده ٌجوز وهو مقدار، على ٌكون أن ٌصح وال وعمقه، . 

مكان ؼٌر فً وهو العالم نرى بؤنا الدلٌل هذا فً شكك وقد . 

ٌسمع فبل ضروري فً تشكٌك أنه: أوال: جهات من والجواب . 

 والجهة جهة فً قابلها ما إال تدرك ال األبصار ألن مكان؛ فً ال شٌئا نرى أنا نسلم وال ومكان، جهة فً كان ما إال نرى ال أنا: ثانٌا

المكان هً . 

 أن ٌمكن أنه سلمنا إن ال، أم مكان، فً كان سواء محدث، فهو كذلك كان وما مكٌفا، مقدرا كان ما إال تدرك ال األبصار أن: ثالثا

مكان فً ال المكٌفات تكون . 



[ الرإٌة نفً على النقلٌة األدلة ] 

وجوه من الرإٌة نفً على تدل وهً ،[347:األنعام{ ] األبصار تدركه ال: } تعالى قوله فمنها: النقلٌة األدلة وأما . 

كذب وهو أخبر ما خبلؾ على الواقع كان وإال حصولها، ٌصح فبل المستقبل، فً الرإٌة حصول عدم عن إخبار هذا أن: األول . 

تحكم ألنه مخصص؛ بدون وقت دون بوقت الخبر تخصٌص ٌصح وال . 

الفاسد االعتقاد إلى فٌإدي االعتقاد منه المقصود ألن متصل؛ مخصص بدون تخصٌصه وال . 

 علٌه وٌحكم االستثناء، هذا منه ٌقبل ال فإنه عشرة إال: قال ٌومٌن بعد ثم درهم، ألؾ لرجل علٌه بؤن اعترؾ رجبل أن لو ترى أال

العمل إمكان قبل التخصٌص فٌجوز العمل، منه المقصود فإن والتحرٌم، اإلٌجاب بخبلؾ باأللؾ، . 

 أنه خصائصه ومن شؤنه، من كان إذا إال مدحا تكون وال المدح، صفات بٌن توسطت ألنها المدح؛ مورد وردت اآلٌة هذه أن: الثانً

األبصار تدركه أن ٌمكن ال . 

 الفائدة؛ عن عرٌا به اإلخبار فٌكون محجوبة، كانت إذا األبصار تدركها ال كلها فاألشٌاء محجوب ألنه األبصار؛ تدركه ال كان إذا أما

عبثا فٌكون ٌفٌد ال معلوم هو بما واإلخبار معلوم، هو بما إخبار ألنه . 

 ،[387:األعراؾ{ ] ترانً فسوؾ مكانه استقر فإن الجبل إلى انظر ولكن ترانً لن: } علٌه هللا صلوات لموسى تعالى قوله ومنها

داللتان وفٌها : 

 مثل للمستقبل أو ،( لم: )مثل للماضً كان سواء العدم عن إخبار ألنه ٌقٌد؛ لم إن لبلستؽراق دائما والنفً الرإٌة، نفً: األولى الداللة

هللا إال إله ال: )مثل األوقات لجمٌع أو مضارع، فعل على دخلتا إن( وال لن) ) 

 وأقل( لن) من أضعؾ( ال) ألن( لن) فباألولى وأبدا؛ دائما التوحٌد ٌفٌد هللا إال إله ال ٌكن لم التؤبٌد وال التؤكٌد، تفٌد ال كانت ولو

نقٌضه والوجود مر، كما العدم عن إخبار النفً أن مع تستوٌا، أن أحوالهما . 

المشروط انتفى الشرط انتفى وإذا ٌستقر ولم الجبل، استقرار على المستقبل فً الرإٌة إمكان علق أنه: الثانٌة الداللة . 

 ٌا قلتم وإذ: } وقوله ،[397:النساء{ ] الصاعقة فؤخذتهم جهرة هللا أرنا فقالوا ذلك من أكبر موسى سؤلوا فقد: } تعالى قوله ومنها

 كٌؾ انظر ،[البقرة( { ]:9)موتكم بعد من بعثناكم ثم( 99)تنظرون وأنتم الصاعقة فؤخذتكم جهرة هللا نرى حتى لك نإمن لن موسى

 إبراهٌم سإال ٌعظم ولم التعظٌم، هذا هللا عظمه ما ممكنا شٌئا كان ولو بالصاعقة، وأماتهم ممكنا، أمرا ٌكن لم لما هذا هللا عظم

 كان ولو ،[6:4:البقرة{ ] قلبً لٌطمئن ولكن بلى قال تإمن أولم قال الموتى تحًٌ كٌؾ أرنً رب}  آله وعلى علٌه هللا صلوات

 على به لنحتج اآلن؛ نراه أن الحكمة لكانت ممكنا كان ولو إبراهٌم، على أجاب كما تإمن لم أو: علٌه هللا صلوات للكلٌم لقال ممكنا

 إنكاره، ٌمكن ال مشاهد ضروري شًء ألنه النبٌئٌن؛ حجة بهذه وتقوم للمنكرٌن، شبهة ٌبقى وال المبطلٌن، حجة وتنقطع الملحدٌن،

فٌها بٌنة إلى ٌحتاج وال رٌب وال شك ٌبقى فبل اآلخرة فً وأما . 

[ ناضرة ٌومئذ وجوه}  بـ االستدالل على الجواب  } ] 

 ألن داللة؛ فٌه فلٌس ،[القٌامة( { ]67)ناظرة ربها إلى( 66)ناضرة ٌومئذ وجوه: } تعالى بقوله الرإٌة أثبت من احتجاج وأما هذا

 تحكم، مرجح بدون األخرى على المحتمبلت أحد ترجٌح ألن مرجح؛ بدون بالمحتمل االحتجاج ٌصح وال لمعان، محتمل النظر

معان بٌن مشترك والنظر : 

387:ألعراؾ{ ] إلٌك أنظر أرنً رب: } تعالى كقوله العٌن نظر -1 ]. 

 إلى أنظرنً قال}  ،[4>6:البقرة{ ] مٌسرة إلى فنظرة}  ،[79:النمل{ ] المرسلون ٌرجع بم فناظرة: } تعالى كقوله االنتظار ونظر -2

ص( { ]3>)المعلوم الوقت ٌوم إلى( 4>)المنظرٌن من فإنك قال}  ،[38:األعراؾ{ ] ٌبعثون ٌوم ]. 

;;:عمران آل{ ] القٌامة ٌوم إلٌهم ٌنظر وال: } تعالى كقوله الرحمة ونظر -3 ]. 



 ال إنه قال من على رد اآلٌات هذه وفً...الخ ،[;3:الؽاشٌة{ ] خلقت كٌؾ اإلبل إلى ٌنظرون أفبل: } تعالى كقوله التفكٌر ونظر -4

العٌن نظر إال بإلى تعدىٌ . 

كقوله المقابلة نظر وكذا -5 : 

سرورا بنظرتها أفادتنً...  أحد جبال إلً نظرت إذا  

 

إلٌه الصارفة والقرٌنة المرجح، لعدم العٌن نظر على نحمله أن ٌمكن وال . 

 ٌتنافى وألنه سبق، كما محدث فهو هكذا كان وما أٌضا، ومحدودا مكان فً كان ما إال ترى ال العٌن ألن محدثا؛ ٌكون أن ٌلزم وألنه

 السماء: كقولنا ٌفٌد ال وهو معلوم، هو بما األخبار فً التخصٌص ٌصح وال ،[347:األنعام{ ] األبصار تدركه ال: } تعالى قوله مع

هكذا األشٌاء وكل أدركته، زال وإذا لمانع، األبصار تدركه ال المعنى ٌصٌر ألنه عبث؛ هو بل تحتنا، واألرض فوقنا . 

 ٌصٌر ثم عالما، ٌكون فبل تعالى، هللا شاء إن مبسوطا سٌؤتً كما سلبٌة، أو إٌجابٌة كانت سواء تتؽٌر، ال الذاتٌة هللا صفات وألن

عاجزا ثم قادرا، وال جاهبل، . 

 فبل طوٌل زٌد: قلت إذا ألنك والببلؼة؛ الفصاحة لقانون الموافق هو االنتظار على ،[67:القٌامة{ ] ناظرة ربها إلى}  حمل وألن

ذلك ونحو بالبخٌل، والكرٌم بالصؽٌر، والكبٌر قصٌر، وعمرو: بقولك بل أسود، وعمرو: بقولك تقابله . 

 بمعنى ناظرة كانت فإذا ،[69:القٌامة{ ] فاقرة بها ٌفعل أن تظن}  بـ ونعٌمه لرحمته، منتظرة بمعنى{  ناظرة ربها إلى}  فنقابل

 كون فً تكفٌنا العقلٌة فاألدلة وإال. تؤكٌد زٌادة وهذا فتقاببل، الشر تظن واألخرى الخٌر، تظن فهً ونعٌمه ربها، لرحمة منتظرة

 جعلته إال علٌه أتت شًء من تذر ما}  ،[67:النمل{ ] شًء كل من وأوتٌت: } تعالى قوله فً كما العٌن نظر به المراد لٌس النظر

العقلً بالدلٌل نخصصها فإنا ،[6::الزمر{ ] شًء كل خالق هللا}  ،[86:الذارٌات{ ] كالرمٌم . 

بحاكم لٌس العقل إن: قال من على ٌرد اآلٌات وبهذه . 

 المسائل فً به االحتجاج ٌصح ال آحادٌا وكونه راوٌه فً القدح فمع-(( البدر لٌلة كالقمر القٌامة ٌوم ربكم سترون: ))حدٌث وأما

 إذا عبدا( =)ٌنهى الذي أرأٌت}  ،[3:الفٌل{ ] الفٌل بؤصحاب ربك فعل كٌؾ تر ألم: } تعالى كقوله بالعلم تؤوٌله ٌمكن فإنه -األصولٌة

الشاعر وقول[.العلق( { ]37)وتولى كذب إن أرأٌت( 36)بالتقوى أمر أو( 33)الهدى على كان إن أرأٌت( 34)صلى : 

قاطنٌنا ببكة وأسكنهم...  نزارا سمى إذ هللا رأٌت  

 

السبلم علٌه علً المإمنٌن أمٌر وقول : 

(1/6) 

مخٌسا نافع بعد بنٌت...  مكٌسا كٌسا ترانً أما  

 

 أصبح إن أرأٌتم قل}  ،[>6:الملك{ ] ألٌم عذاب من الكافرٌن ٌجٌر فمن رحمنا أو معً ومن هللا أهلكنً إن أرأٌتم قل: } تعالى وقوله

 هذا وألن ٌخفى، ال كما العٌن رإٌة فٌها بالرإٌة المراد لٌس اآلٌات هذه فكل ،[74:الملك{ ] معٌن بماء ٌؤتٌكم فمن ؼورا ماإكم

 عرضا، أو جسما كان ما إال ترى ال فإنها العٌن رإٌة بخبلؾ ،[33:الشورى{ ] شًء كمثله لٌس: } تعالى قوله مع ٌتنافى ال التؤوٌل

علٌنا اشتبه كلما إلٌها نرد أن ٌجب محكمة آٌة وهذه . 

[ والكرسً العرش فً بحث ] 



 السبلم علٌهما القاسم جده كبلم فً وكذا الطلبة، من كثٌر على أشكل اضطرابا والكرسً العرش فً الهادي كبلم فً أن واعلم هذا

 عن وكناٌة تمثٌل، هو وإنما التشبٌه، ٌلزم حتى علٌهما، ٌقعد حقٌقة وكرسً عرش، هللا مع لٌس أن ٌرٌدان هما فإذا كبلمهما فتؤملت

 .الملك

بالكون المحٌطة الملكٌة بل المملوك بالملك المراد ولٌس بالملك، تفسٌرهما على اتفقا وقد . 

 بٌنهما وما واألرضٌن، السموات، على قادر إنه بل والجدران، األسوار، كإحاطة ال شًء، بكل المحٌطة القدرة: بالملكٌة والمراد

ؼٌرهما وإٌجاد وتحوٌلهما، وتؽٌٌرهما، وإعدامهما، تبدٌلهما . 

ذاته تعالى وصفاته الذات، صفات من جعلهما ولهذا السبلم علٌه الهادي به صرح وقد . 

 أن ٌصح وال ٌمكن، وال الذات، مجرد إال لٌس بل بها، ٌبصر أو بها، ٌسمع أو بها، ٌقدر أو بها، ٌعلم آلة هلل لٌس أن: ذلك ومعنى

العلم أو القدرة، بمعنى جعلناهما إذا إال الذات صفات من ٌكونا . 

: تعالى وقوله ،[699:البقرة{ ] واألرض السماوات كرسٌه وسع: } تعالى قوله مع ٌتنافٌان ألنهما المملوك؛ بمعنى ٌكونا أن ٌصح وال

 فٌصٌر والكرسً، العرش هً إذا فتكون المملوكات، هً والماء واألرض، السموات، ألن ،[;:هود{ ] الماء على عرشه وكان} 

ٌصح ال وهذا الماء، على الماء وكان أنفسها، واألرض السموات وسعت: إذا المعنى . 

قوٌم كبلم وهو السبلم علٌهما كبلمهما توجٌه هذا . 

التشبٌه فٌلزم علٌه ٌقعد كرسً أو سرٌر سبحانه هلل لٌس أن وحاصله . 

كقوله علٌه وٌطلق ٌستعمل، قد ألنه العلم؛ بالكرسً ٌراد أن عندي ٌبعد وال : 

تنوب حٌن باألحداث كراسً  

 ٌحٌطون وال خلفهم وما أٌدٌهم بٌن ما ٌعلم: } تعالى قوله بعد ،[699:البقرة{ ] واألرض السماوات كرسٌه وسع: } تعالى قوله وٌإٌده

 ولكن كبلمه أثناء فً السبلم علٌه الهادي به صرح وقد ارتباط، الجملتٌن بٌن لٌكون ،[699:البقرة{ ] شاء بما إال علمه من بشًء

 حفظهما، علٌه ٌشق وال ٌثقله، ال المراد ألن األول؛ المعنى ٌإٌد ،[699:البقرة{ ] العظٌم العلً وهو حفظهما ٌإوده وال: } تعالى قوله

القدرة إلى راجع وهذا . 

 فً شرط العلم ألن والمستقبل الماضً، ٌعلم فالمراد ،[699:البقرة{ ] خلفهم وما أٌدٌهم بٌن ما ٌعلم: } تعالى قوله مع ٌتنافى وال

علٌه سهل فحفظهما بهما عالما كان وإذا بهما، عالم ؼٌر وهو ٌحفظهما أن ٌمكن ال إذ الحفظ؛ . 

 على استوى ثم}  ،[9:طه{ ] استوى العرش على الرحمن: } تعالى قوله فً المملوك بمعنى الملك به المراد أن فالراجح: العرش وأما

 خلق بعد{  استوى ثم: } قال ألنه المملوكات أي الملك، على أي العرش، على استولى معناه استوى ألن ؛[=9:الفرقان{ ] العرش

واألرض السموات . 

 ثم: المعنى فٌصٌر االستٌبلء، نفس هً والملكٌة الملكٌة، على استولى ثم: المعنى لصار القدرة هً التً الملكٌة نفس العرش كان فلو

بعٌد وهذا االستٌبلء، على استولى . 

 قبل بإعدامهما متعلقة تكن لم القدرة ألن وتبدٌلهما؛ وتحوٌلهما، وتؽٌٌرهما، بإعدامهما، قدرته تعلقت ثم: معنى على نإوله أن إال

{  استوى ثم: } قال ولهذا بإٌجاده، إال عدمه حال بالمعدوم تتعلق ال القدرة ألن وتبدٌلهما؛ وتحوٌلهما، تؽٌٌرهما، وال وجودهما،

مر كما بهما قدرته تعلق علٌهما استٌبلئه من ٌلزم ألنه البلزم؛ وإرادة الملزوم إطبلق باب من وٌكون . 

 ثم: } تعالى قوله فً ذكره السابق المعهود العرش المراد ألن ؛[;:هود{ ] الماء على عرشه وكان: } تعالى قوله التؤوٌل هذا وٌإٌد

 ؼاٌة بعٌد وهذا عرشه، على عرشه وكان: المعنى فٌصٌر المملوك كان إذا العرش هو والماء ،[=9:الفرقان{ ] العرش على استوى

 .البعد

 أن ٌلزم وال حقٌقة، عرشا ٌكون وأن الملك، المراد أن فٌحتمل ،[;3:الحاقة] الخ... { ربك عرش وٌحمل: } تعالى قوله وأما هذا

هللا بٌوت لها ٌقال أنه مع المساجد سائر وكذا فٌها، ساكنا ٌكون أن هللا بٌت الكعبة كون من ٌلزم ال كما علٌه، جالسا ٌكون . 



هللا ٌعلمها لحكمة ٌكون أن ٌمكن ألنه العبث؛ ٌلزم وال . 

 تحته السبعة وأن الظل له أثبت فقد الخ،..(( ظله إال ظل ال ٌوم العرش ظل تحت سبعة: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى قوله وٌإٌده

 .متظللون

أعلم وهللا ظهر ما فهذا . 

[ القرآن حدوث على الدلٌل ] 

 

ٌطرد الفعل وحدوث ففعله...  كتب من الرحمن أنزل وكلما -25  

 

 ومعنى أفعاله، كله ألنه العالم؛ قدم لزم وإال ضرورة، محدثة األفعال وكل فعله، ألنه مخلوق؛ محدث، هللا كبلم أن إثبات هذا فً

الحدوث وحقٌقة الفعل حقٌقة وهذه موجودا، ٌكن ولم أوجده أنه: حدوثه . 

 خالق هللا: } تعالى قوله فً ولدخوله فٌه، ثابتان وكبلهما التقدٌر، وإما اإلٌجاد، إما الخلق ألن مقدر؛ مجعول ألنه مخلوق؛ إنه: وقلنا

 أول، له لٌس أن قدٌم بقولكم أردتم إن: لهم وٌقال. والتعنت الؽباوة ؼاٌة وفً أعمى، تقلٌد بقدمه والقول ،[:3:الرعد{ ] شًء كل

 من بؤزٌد والخلق الحدوث ولٌس والخلق، الحدوث معنى فهذا أوجده الذي هو هللا كان وإن هللا، بكبلم فلٌس أوجده الذي هو هللا ولٌس

 .هذا

 الهوى، حملهم كٌؾ والتدقٌق، والتحقٌق، والذكاء الفطنة أهل من وهم قدٌما نفسٌا، كبلما هلل أثبتوا كٌؾ األشاعرة مثل من والعجب

 وأظنه الرازي هو أو الجرجانً الشرٌؾ وحاول المواصٌل، هذه إلى وصلوا حتى والتعنت عقولهم، مكابرة على لؤلسبلؾ والتعصب

النفسً الكبلم هو وهذا كبلما، نفسه فً ٌروج قبل فإنه ٌتكلم أن أراد إذا اإلنسان بؤن الدعوى هذه تثبٌت الشرٌؾ . 

 أول له الذي الكبلم وهو بالضرورة، معلوم حدوثه ما بقدم القول وهو الفضٌحة هذه ومن المؤزق، هذا من الخروج وٌحاول ٌرٌد

وآخر أول حرؾ وكل منه، كلمة ولكل وآخر، . 

قدٌم كله فالكون وإال هذا، من بؤزٌد والمحدث الحدوث، ولٌس . 

له أسهل واحدة ؼلطة وكان ؼلطات، ثبلث المحاولة بهذه ؼلط وقد . 

الحروؾ بعض على المشتمل الصوت وهو حقٌقته عن الكبلم إخراج: األولى الؽلطة . 

وانتهاء وابتداء، وآخرا، أوال، له ألن الكبلم؛ كحدوث وحدوثه للتروٌج، القدم إثبات: الثانٌة . 

جسم فً إال ٌحل ال والعرض هللا فً حاال جعله: الثالثة . 

 وأوادم، نفسٌة، وسماء نفسٌة، أرض إثبات لزم وإال القدم، فً نفسً كبلم إثبات منه ٌلزم ال فهذا األزل فً به عالم هللا أن أراد فإن

األزل فً بها عالم هللا ألن قدٌمة؛ نفسٌة وجبال وأشجار، وحٌوانات، وجن، ومبلئكة، . 

 ،[6:األنبٌاء{ ] ٌلعبون وهم استمعوه إال محدث ربهم من ذكر من ٌؤتٌهم ما: } تعالى هللا قال العقل علٌه دل ما الشرع أكد وقد هذا

 فؤجره استجارك المشركٌن من أحد وإن}  ،[3:الجن{ ] عجبا قرآنا سمعنا إنا: } وقال ،[3:8:النساء{ ] تكلٌما موسى هللا وكلم: } وقال

قدٌم وال نفسً، بكبلم لٌس والمسموع ،[::التوبة{ ] هللا كبلم ٌسمع حتى . 

الحدوث فً نص األولى واآلٌة . 

محدث فعل وكل فعل أنه أثبتت الثانٌة واآلٌة . 



 وكذا ،[74:األحقاؾ{ ] موسى بعد من أنزل كتابا سمعنا إنا قومنا ٌا: } وقوله ،[;3:هود{ ] موسى كتاب قبله ومن: } تعالى قوله وكذا

 من ٌدٌه بٌن لما مصدقا: } تعالى وقوله ،[األعلى( { ]=3)وموسى إبراهٌم صحؾ( >3)األولى الصحؾ لفً هذا إن: } تعالى قوله

 مقاببل فجعله ،[699:البقرة{ ] خلفهم وما أٌدٌهم بٌن ما ٌعلم: } تعالى قوله بدلٌل قبله الذي ٌدٌه بٌن ،والذي[>8:المائدة{ ] الكتاب

 ثبت فإذا قبل، سبقه الذي هو المحدث ألن القرآن؛ حدوث فثبت القرآن قبل والصحؾ الكتب، هذه أن على اآلٌات هذه فدلت للخلؾ،

وحدوثه بقدمها أحد ٌقل لم ألنه السماوٌة؛ الكتب كل حدوث ثبت حدوثه . 

شبهة وال رٌب لمنصؾ ٌبقى ال حتى بالسمعٌة العقلٌة األدلة أكدنا وقد . 

[ والمعانً األعراض نفً ] 

 

والجسد األجسام أشباحها ألن...  أجمعها األعراض به تحل وال -26  

نكد وال ضر وال سرور وال...  ألم وال ؼم به ٌلم فبل -27  

 

 والنفرة، واللذة، والؽم، والهم، واآلالم، السرور، ٌحل فبل جسم، فً إال تحل وال األجسام صفات من األعراض أن سبق فٌما بٌنا وقد

األجسام صفات من ألنها -3 األعراض؛ سائر وكذا جسم، فً إال والسكون الحركة، وال واأللوان، . 

منا قد كما العرض حقٌقة وهذه بؤنفسها، تستقل ال وألنها -2 . 

 من له بد ال مقدر كل أن سبق فٌما أوضحنا وقد مقدرا، محدودا، ٌكون أن بد ال والظرؾ مكٌفا لها ظرفا لكان لها محبل هللا كان ولو

األعراض به تحل ال أنه فثبت مكٌؾ، من له بد ال مكٌؾ وكل مقدر . 

 واألضرار اآلالم ٌدفع ما وإلى واللذة، لنفسه النفع به ٌجلب ما إلى محتاجا ٌكون أن فٌلزم والنقص الضعؾ صفات من وألنها -3

 .عنها

 األعراض وسائر والنفرة، واللذة، والكراهة، والهم، والؽم، واإلرادة، والظنون، والسرور، األلم ألن ذلك؛ فً شك ال محدثة وألنها -4

كذلك لٌس والقدٌم وتزول، تحدث . 

فٌلزم األزل فً له ثابتة تكون أن فإما -أ : 

محال وهذا وانتهاء ابتداء لها ألن محدثة؛ أنها وبٌنا أوضحنا قد ألنا محدثة؛ قدٌمة تكون أن وهو التناقض -1 . 

وقدٌم قدٌم بٌن فرق ال إذ آلهة حٌة، عالمة، قادرة، فتكون ماله لها ٌكون أن -2 . 

 الداعً لعدم لنفسه ٌوجدها أن ٌمكن وال له، ٌوجدها موجد من بد وال بعد، فٌما ٌحتاجها فبل األزل فً عنه مسلوبة تكون أن وإما -ب

هذا إلى تدعو الحكمة ولٌست جملتها، من ألنها اإلرادة؛ وكذا األزل، فً عنه منتفٌة والمحبة الشهوة ألن إلٌها؛ ٌدعوه الذي . 

حاجً وال حكمً، ال داعً أي لها فلٌس والكراهة والضرر، األلم، أما . 

مكروه والضد ضدها وٌحصل تزول، فؤلنها واللذة المحبة وأما . 

 انفكاكه ٌصح فبل شؤنه؛ ومن حقٌقته، من الذاتٌة صفاته وسائر وحٌاته وجوده بل موجد بوجود وصفاته وجوده ٌكن لم لما القدٌم وألن

 ذلك، شؤنه من أن ٌثبت األزل فً عنه انتفاءها ألن السلبٌة؛ الصفات وكذا المستقبل، فً وال الحال، فً وال الماضً، فً ال عنها

 وال العجز، وال الجهل، وال العدم، علٌه ٌصح ال أنه علمنا ولهذا ذاتٌة صفة تكون ال أن لزم وإال تؽٌره، ٌصح فبل كذلك كان وكلما

 وقت فً وثبوتها وقت، فً عنه تخلفها ٌمكن حتى فاعل بفعل لٌست والسلبٌة اإلٌجابٌة له الثابتة الصفات وسائر وجوده ألن المكان؛

 .آخر

دائما له تثبت أو دائما، عنه تنتفً أن بد فبل مخصص، بدون تخصٌص أخرى تارة عنه وانتفاإها تارة، له فثبوتها . 



 من شًء فً نشابهه أن وال صفاتنا، من شًء فً ٌشابهنا أن ٌمكن فبل ،[33:الشورى{ ] شًء كمثله لٌس: } ٌقول سبحانه هللا وألن

 .صفاته

[ المعانً إثبات فٌها التً اآلٌات على الجواب ] 

ذلك ونحو ٌإذى، وأنه وٌسخط، وٌشاء، وٌكره، ٌرٌد، أو ٌحب، وأنه ٌؽضب، وأنه رحٌم، بؤنه القرآن نطق قد إنه: قٌل فإن  . 

{  أندادا هلل تجعلوا فبل}  ،[8:اإلخبلص{ ] أحد كفإا له ٌكن ولم: } وقال ،[33:الشورى{ ] شًء كمثله لٌس: } قال الذي هللا إن: له قلنا

 هللا ؼٌر عند من كان ولو: } سبحانه هللا قال وقد متناقضا؟ القرآن وٌكون بكبلمه؟ كبلمه هللا ٌنقض فهل ذلك، ونحو ،[66:البقرة]

 هذا من لنا مخلص وال ،[86:فصلت{ ] خلفه من وال ٌدٌه بٌن من الباطل ٌؤتٌه ال: } وقال ،[6>:النساء{ ] كثٌرا اختبلفا فٌه لوجدوا

 ،[33:الشورى{ ] شًء كمثله لٌس: } فآٌة العقول أدلة ومع المحكم، مع به ٌتطابق بما المتشابه فنتؤول اآلٌات، بٌن بالجمع إال

بؤخرى ونكفر بآٌة، نإمن أن وال بالقرآن، نكفر أن ٌمكن وال ماثلها، ما وكذا تؤوٌلها، ٌمكن ال محكمة صرٌحة . 

 ٌنقلب، لم نإ الثواب باستحقاق له والحكم والعطاء، والتشرٌؾ، المدح نحو من لمحبوبه، المحب ٌفعله بما والرضى المحبة فنتؤول

تعظٌمه حق وٌعظمه وٌشكره، هللا ٌطٌع لمن وهذا . 

 ٌتجرأ أو ٌكفر، لمن وهذا إلٌه، وإٌصاله بالعقاب، علٌه والحكم واإلهانة، واللعن، السب، وهو بالعكس والكراهة والؽضب، والسخط،

ٌتب لم إن هللا معصٌة على . 

 طوٌل: ٌقال كما الكناٌة باب من وٌكونان والسخط، الؽضب ٌستحقان والمجرم والكافر والرضى، للمحبة، أهل الشاكر المطٌع ألن

مقطوعة ٌده كانت وإن البخٌل للرجل الٌد ومؽلول عصا له ٌكن لم وإن الطوٌل، للرجل العصا . 

 للمجرمٌن، والدعاء بالعقوبة، العاصً معاجلة وعدم ومنذرٌن، مبشرٌن، الرسل فإرساله بالرحمة، والشفقة الحنو ذو ٌفعله عما وعبر

 من والقرآن السنة علٌه احتوت وما اإلجرام ؼاٌة أجرموا قد كانوا وإن الجنة التائبٌن وإدخال بقبولها، ووعدهم التوبة، إلى والكافرٌن

{  للعالمٌن رحمة إال أرسلناك وما: } تعالى قوله علٌه الرحمة،وٌدل ؼاٌة األمثال وضرب والترهٌب، والترؼٌب المواعظ،

الزمها عن بالرحمة عبر الكناٌة باب من وٌكون ،[88:ٌس{ ] حٌن إلى ومتاعا منا رحمة إال: }تعالى وقوله ،[;34:األنبٌاء] . 

 فالرحمة فرق، والرحمة المحبة وبٌن والمصلحة، الحكمة، على الفعل باشتمال علمه: وأفعالنا ألفعاله وإرادته ومشٌئته، ومحبته، هذا

اآلخرة فً الرحمة وكذا للمطٌع، والمحبة الدنٌا، فً والعاصً للمطٌع . 

له معصٌة لكونها أو لذاتها، كان سواء بقبحها، وحكمه علمه، لها وكراهته . 

أولٌائه وأذٌة وسبه، هللا، معصٌة نحو باإلٌذاء عادة األذٌة ٌوجب ما فعل عن وعبر . 

 ومحبته منه، أو منا، الفعل كان سواء والمصلحة، الحكمة على الفعل باشتمال علمه لؤلفعال وإرادته ومشٌئته، محبته، أن والحاصل

لذلك أهل بؤنه وحكمه لمحبوبه، المحب ٌفعله ما فعل لنا . 

لذلك أهل بؤنه علمه مع والشفقة الحنو ذو ٌفعله ما فعل ورحمته . 

 آخر فً سٌؤتً كما عنها نخرج أن ٌمكن فبل قولٌن، على اإلرادة فً اختلفوا أصحابنا ألن ذلك،؛ عكس وسخطه وؼضبه، وكراهته،

 .الكتاب

الجمٌع عند منتفٌة الحقٌقٌة واإلرادة. والمصلحة الحكمة على الفعل باشتمال علمه هً: قال من ومنهم فعله، هً: قال من فمنهم . 

 

[ العدل كتاب ] 

 

28- مبتعد عنه وعٌب ظلم وكل...  دنس فعله فً فما الؽنً فهو  



 

العدل كتاب فً شروع األبٌات هذه . 

 النقص صفات عن وتنزٌهه الكمال، بصفات هللا تفرد التوحٌد حقٌقة ألن علٌه؛ ومتفرعة بالتوحٌد، مرتبطة العدل مسائل أن واعلم

 العدل ومسائل الكمال، صفات صفاته فً تشاركه وال حدوثها، أوجبت التً صفاتها فً واألعراض األجسام ٌشارك فبل والحدوث،

 العدل ومسائل التوحٌد، مسائل من وهما وؼنً، عالم هللا أن إثبات على مترتب عنها هللا وتنزٌه الرذٌلة، القبٌحة األفعال عن هللا تنزٌه

علٌها متفرعة . 

 ٌتعلق بما التوحٌد ومسائل وعدما، وجودا، باألفعال ٌتعلق بما مختصة العدل مسائل أن التوحٌد، ومسائل العدل مسائل بٌن والفرق

كذلك ثابتة العدل فمسائل الكتاب أول فً وضحنا قد ما على التوحٌد مسائل ثبتت فمهما وعدما، وجودا، بالذات . 

 أن ثبت جسم فً إال تحل ال وأنها علٌه، تجوز ال األعراض وأن عالم، وتعالى سبحانه هللا أن سابقا أوضحناه بما تقرر قد وإذا هذا،

 ألن المنفعة؛ جلب فً هذا والسرور واللذة الشهوة ٌستلزمان وهما المضرة ودفع المنفعة، جلب فً منحصرة الحاجة ألن ؼنً؛ هللا

هذه تحصٌل بها المقصود . 

المضرة دفع فً هذه والنفرة والكدر، واأللم، . 

بجسم لٌس وهللا جسم، فً إال تحل ال أعراض واأللم والنفرة، والكدر، والسرور، والشهوة، واللذة، . 

 وما وجوده ألن بعد؛ له حصولها ٌصح فبل منتفٌة كانت وإذا األزل، فً عنه منتفٌة فهً محدثة، كانت وإذا محدثة، أعراض وألنها

 فً له ٌثبت ما ثبوت ٌصح فبل والتحول، التؽٌر علٌه وٌمكن ٌصح حتى جاعل بجعل لٌس الذاتٌة واإلثبات النفً صفات من علٌه هو

 من بد فبل صفة له ثبت فإذا مخصص، بدون وتخصٌص تحكم، ألنه وقت؛ دون وقت فً عنه ٌنتفً ما انتفاء وال وقت، دون وقت

األحوال من حال فً له ثبوتها ٌمكن فبل عنه، صفة انتفاء ثبت إذا وكذا عنه، انتفاإها ٌمكن وال دوامها، . 

 جسم، ؼٌر فً العرض ٌكون أن وال المكان، وهو للحٌز شاؼل ؼٌر الجسم ٌكون أن ٌصح فبل تخلفها، ٌمكن ال الذاتٌة الصفات وهكذا

 الوجود واجب وال الوجود، واجب الوجود جائز وال ظلما، العدل وال عدال، الظلم وال, صدقا الكذب وال كذبا، الصدق ٌكون أن وال

والتناقض الحقائق تعكٌس من ألنه الذاتٌن؛ بٌن الفارقة الذاتٌة، اآلخر بصفات أحدهما ٌتصؾ أن وال الوجود، جائز . 

 والفقر ،[4>3:األعراؾ{ ] بها فادعوه الحسنى األسماء وهلل: } والجبلل والعظمة، القوة، ٌنافٌان وهما وضعؾ، نقص، الحاجة وألن

 بكل عالم وأنه ؼنً، أنه ثبت وإذا ،[39:فاطر{ ] الحمٌد الؽنً هو وهللا هللا إلى الفقراء أنتم: } الحسنى األسماء من لٌسا والضعؾ

 ال ما أحدا ٌكلؾ وال والوعٌد، الوعد، ٌخلؾ وال ٌظلم، وال ٌعبث، وال ٌكذب، فبل كلها، القبائح ٌفعل ال حكٌم، عدل فهو المعلومات،

عنها ؼنً ألنه ٌعلمه؛ ال ما وال ٌطٌقه، . 

نقص صفة القبٌح فعل وأن ؼنً، بؤنه عالم وهو نقص، صفات وألنها . 

 ؼنً وهللا الحكمة، إلٌه تدعو ما وهو حكمً أو الحاجة، إلٌه تدعو ما وهو حاجً إما لؽرض إال الفعل ٌفعل ال العالم القادر وألن

 رب هللا حاشا ٌنفعهم وما ٌضرهم ما ٌعرفون ال الذٌن والبله المجانٌن، إال هذا مثل ٌفعل وال للحكمة، مناؾ والقبح بمحتاج، فلٌس

 الشهوة دعتهم وإن علٌه، وٌذمون به، ٌعابون وعما شرفهم، فً ٌنقص عما ٌتنزهون الرفٌعة والنفوس الشرؾ أهل أن مع العالمٌن،

ٌحتاج؟ وال ٌشتهً، ال الذي والكمال العزة برب فكٌؾ إلٌه، والحاجة !. 

 من لٌس( القبٌح فاعل)و الحسنى، األسماء إال له لٌس أي وقصر، حصر وهذا ،[4>3:األعراؾ{ ] بها فادعوه الحسنى األسماء وهلل }

الحسنى األسماء . 

 إن}  ،[=8:الكهؾ{ ] أحدا ربك ٌظلم وال}  ،[:8:فصلت{ ] للعبٌد بظبلم ربك وما: } تعالى قال نفسه عن القبٌح فعل نفى قد هللا وألن

}  ،[>33:النحل{ ] ٌظلمون أنفسهم كانوا ولكن ظلمناهم وما}  ،[88:ٌونس{ ] ٌظلمون أنفسهم الناس ولكن شٌئا الناس ٌظلم ال هللا

{  العبٌن بٌنهما وما واألرض السماوات خلقنا وما}  ،[339:المإمنون{ ] ترجعون ال إلٌنا وأنكم عبثا خلقناكم أنما أفحسبتم

 انتقام ذو عزٌز هللا إن رسله وعده مخلؾ هللا تحسبن فبل}  ،[;6:ص{ ] باطبل بٌنهما وما واألرض السماء خلقنا وما}  ،[>7:الدخان]

 ٌبدل ما} ،[73:الرعد{ ] المٌعاد ٌخلؾ ال هللا إن}  ،[الذارٌات( { ]:)لواقع الدٌن وإن( 9)لصادق توعدون إنما}  ،[;8:إبراهٌم{ ]

 إن( 7)الهوى عن ٌنطق وما}  ،[الطارق( { ]38)بالهزل هو وما( 37)فصل لقول إنه}  ،[=6:ق{ ] للعبٌد بظبلم أنا وما لدي القول



( 88)األقاوٌل بعض علٌنا تقول ولو}  ،[86:فصلت{ ] خلفه من وال ٌدٌه بٌن من الباطل ٌؤتٌه ال}  ،[النجم( { ]8)ٌوحى وحً إال هو

 وازرة تزر وال}  ،[;:الزمر{ ] الكفر لعباده ٌرضى وال}  ،[649:البقرة{ ] الفساد ٌحب ال وهللا}  ،[الحاقة( { ]89)بالٌمٌن منه ألخذنا

 فاتقوا}  ،[:>6:البقرة{ ] وسعها إال نفسا هللا ٌكلؾ ال}  ،[;:الطبلق{ ] آتاها ما إال نفسا هللا ٌكلؾ ال}  ،[39:اإلسراء{ ] أخرى وزر

 من بعذاب أهلكناهم أنا ولو}  ،[;=:عمران آل{ ] سبٌبل إلٌه استطاع من البٌت حج الناس على وهلل}  ،[:3:التؽابن{ ] استطعتم ما هللا

 كنا وما}  ،[;3:فصلت{ ] الهدى على العمى فاستحبوا فهدٌناهم ثمود وأما}  ،[378:طه{ ] رسوال إلٌنا أرسلت لوال ربنا لقالوا قبله

{  الٌسر بكم هللا ٌرٌد}  ،[3:9:النساء{ ] الرسل بعد حجة هللا على للناس ٌكون لئبل}  ،[39:اإلسراء{ ] رسوال نبعث حتى معذبٌن

>;:الحج{ ] حرج من الدٌن فً علٌكم جعل وما}  ،[>6:النساء{ ] عنكم ٌخفؾ أن هللا ٌرٌد}  ،[9>3:البقرة] ]. 

 أنه وأخبرنا الكذابٌن، وإرسال والكذب، والوعٌد، الوعد، وإخبلؾ والعبث، الظلم، عن: القبائح أنواع عن اآلٌات هذه فً نفسه فنزه

 به، كلفنا بما وٌعلمنا إال ٌكلفنا ال وأنه نطٌقه، ال ما ٌكلفنا وال ؼٌره، بذنب أحدا ٌإاخذ وال القبٌح، ٌرٌد ال وأنه علٌه، كذب لو ٌإاخذ

الحرج وعدم والتخفٌؾ الٌسر بنا ٌرٌد وأنه حجة، هللا على للناس ٌكون لئبل الرسل أرسل وأنه . 

[ الظلم تعرٌؾ فً بحث ] 

استحقاق أو ضرر، دفع أو نفع، جلب ظن عن العاري الضرر: هو والظلم هذا . 

بظلم فلٌس والمشاق المتاعب، من ونحوهم والمسافر، والحارث، البانً، ٌلقى ما مثل النفع لجلب كان فإذا . 

 كقتل لبلستحقاق كان ما وكذا ونحوها، والحجامة، المرة، العبلجات واستعمال للمرضى، العملٌات مثل الضرر لدفع كان ما وكذا

أٌضا بظلم فلٌس القاتل . 

البهائم؟ ذبح فً تقولون فما: قٌل فإن  . 

(1/7) 

 المبلئكة، حتى ،[9>3:عمران آل{ ] الموت ذآئقة نفس كل: } سبحانه قال كما الحٌوانات كل ٌمٌت أن هللا حكمة اقتضت قد: له قٌل

 به الموكلٌن المبلئكة بواسطة بعضها طرقا للموت وجعل الدنٌة، الدار هذه ولتهوٌن الدارٌن، بٌن للفرق علٌهم؛ هللا صلوات واألنبٌاء

اآلدمٌٌن بواسطة وبعضها علٌهم، هللا صلوات . 

هللا بؤمر ألنه ظالمٌن؛ وال بمتعدٌن، لٌسوا السبلم علٌه عزرائٌل كشؤن فشؤنهم لآلدمٌٌن ذبحه هللا أباح فما . 

 وال المعوض، لها ٌرتاح التً العظٌمة التعوٌضات من والبهائم األطفال، تصٌب التً اآلالم وفً األلم، فً بد فبل هللا إلى بالنسبة أما

 والمسافر، الحارث، ٌبالً ال كما األعواض، لعظم به؛ أصٌب مما بؤكثر أصٌب أنه ٌتمنى ربما بل الدنٌا، فً أصابه ما ٌسخطه

الظلم لدفع فهذا. المنافع من ٌرجونه ما لرجاء المشاق؛ من ٌعانٌانه بما ونحوهما . 

 قد وبعضها الباقٌة، الدار وننسى إلٌها، نمٌل لئبل وتنقٌصها؛ الدار، هذه تهوٌن وهً بعضها إلى أشرنا قد فلحكمة العبث لدفع وأما

المتفكرون ٌعرفها . 

 فٌه ما إال ٌفعل ال حكٌم، عدل هللا أن القطعً بالدلٌل ثبت وقد مهما به، ٌؤمر أو هللا، ٌفعله ما كل فً الحكمة وجه نعرؾ أن ٌلزم وال

 .الحكمة

فٌها الحكمة وجه تعرؾ ال التً المشكبلت كل من بها لترتاح القاعدة؛ هذه فاعرؾ . 

 

[ األجل فً مسؤلة ] 

 قد كما القتل أو الموت، نفس ولٌس وؼموض، اضطراب عنه، أصحابنا تعبٌر وفً تحدٌده، وفً األجل، فً الخبلؾ كثر وقد هذا

له تحدٌدهم من ٌفهم . 



 هللا بجعل فٌها، الحٌاة ٌستحق مدة حٌوان لكل جعل وتعالى سبحانه هللا أن -متضاربة شبه هً التً- األدلة إلٌه وأوصلتنً أراه، والذي

 إال هللا مكنه وإن المدة، هذه فً حٌوان على ٌتعدى أن ألحد ولٌس سواء، سواء كالرزق حصلت، إن بشروط وتنقص تزٌد ذلك له

 تؤخٌره ٌجوز الدٌن، كؤجل هللا وهو ذلك له ممن وتقدٌمه األجل، تؤخٌر وٌجوز األجل، هو المدة تلك وآخر له، هللا من بترخٌص

فكذا وإال كذا، فؤجلك األول الدٌن قضٌت إن: ٌقول كؤن األجل، ذكر عند ٌذكره أن بشرط وتقدٌمه مطلقا، . 

تؤخر أم الموت تقدم أجبل كونه عن األجل ٌخرج وال . 

 إٌجاب بسبب تحصل أنها على فدل ،[=;3:البقرة{ ] حٌاة القصاص فً ولكم: } تعالى قوله مثل هذا إلى أوصلت التً واألدلة

 ؼرٌمه وٌسلم القصاص، من هو فٌسلم القصاص، خاؾ إذا القتل ٌتجنب -المرٌد أي- القاتل ألن تحصل، لم هو لوال حٌاة، القصاص

 على فدل ،[33:فاطر{ ] ٌسٌر هللا على ذلك إن كتاب فً إال عمره من ٌنقص وال معمر من ٌعمر وما: } تعالى قوله وكذا القتل، من

{  وكفرا طؽٌانا ٌرهقهما أن فخشٌنا مإمنٌن أبواه فكان الؽبلم وأما: } تعالى قوله وكذا العمر، فً والنقصان الزٌادة ٌصح أنه

عمره لطال الوقت ذلك فً ٌقتل لم لو وأنه وكفرا، طؽٌانا أبوٌه ٌرهق لئبل قتله أنه على فدلت ،[4>:الكهؾ] . 

 سنة، وثبلثٌن ثبلثا هللا فٌجعلها سنٌن، ثبلث عمره من بقً وقد رحمه لٌصل الرجل إن: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى عنه الحدٌث وفً

 الرحم وصلة الوالدٌن، بر: ))آخر حدٌث وفً ،(3(()ثبلثا هللا فٌجعلها وثبلثون، ثبلث عمره من بقً وقد رحمه لٌقطع الرجل وإن

 له وٌستجاب رزقه، فً له وٌبسط عمره، فً له ٌملى أن أحب من: ))آخر حدٌث وفً ،(6(()العمر فً ومنسؤة الرزق، فً زٌادة

الخ( 7..(()رحمه ولٌصل وجل، عز هللا طاعة فً أبوٌه فلٌطع السوء، مٌتة عنه وٌدفع الدعاء، . 

 جنة وٌدخل عمره، وٌطول ماله، وٌكثر أهله، فٌحبه رحمه ٌصل من أربعا، له أضمن واحدة لً ٌضمن من: ))آخر حدٌث وفً

8(()ربه ). 

[ إلٌهم ونسبتها العباد، أفعال عن وتعالى سبحانه هللا تنزٌه ] 

 

29- قصدوا قد للشٌن همو فالمذنبون...  منقصة كل عن ربنا منزه  

30- ٌنفرد بالفعل حدثت إن فالعبد...  ومرذلة منا منقصة وكل  

 

مسؤلتٌن البٌتٌن هذٌن فً ذكرنا قد : 

علٌه مزٌد ال وبما مر، فٌما عنها هللا تنزٌه على األدلة أوضحنا وقد القبائح، كل عن هللا تنزٌه: األولى المسؤلة . 

األولى المسؤلة على متفرعة وهً إلٌنا، أفعالنا نسبة فً: الثانٌة والمسؤلة . 

 قعدنا، أو قمنا، إذا وإنا وصوارفنا، دواعٌنا بحسب باختٌارنا، وتنتفً تحصل، أفعالنا أن ضرورٌا علما نعلم فإنا إلٌنا أفعالنا نسبة أما

 الخمر، شربنا أو قتلنا، أو سرقنا، أو زنٌنا، أو زكٌنا، أو حججنا، أو أفطرنا، أو صمنا، أو صلٌنا، أو حرثنا، أو بنٌنا، أو سافرنا، أو

 منا واحد كل وأن معاند، مكابر إال هذا ٌنكر ال وعزمنا، وبإراداتنا، وباختٌارنا، أفعالنا، تلك أن ذلك نحو أو عصٌنا، أو هللا، أطعنا أو

 فإنها البهائم حتى مرٌة، وال ذلك، فً شك ال الكفار، حتى القبٌح على وٌذمه منها، الحسن على وٌمدحه إلٌه، فاعل كل أفعال ٌنسب

 ٌفعل أن هذا من وأعظم علٌه، تحمل وربما منه، وتفر ٌضربها عمن وتنفر وهرولت، إلٌه أقبلت رأته وإذا وٌعلفها، ٌسقٌها من تعرؾ

 إثما أو خطٌئة ٌكسب ومن: } ٌقول وهللا ربه، إلى نسبتها من وٌستحً عصاه، أنه كفاه هبل العزة رب إلى ٌنسبها ثم فاحشة، اإلنسان

 االكتساب، بؤن تصرٌح أٌضا اآلٌة هذه وفً ربه؟ إلى نسبها إذا فكٌؾ ،[336:النساء{ ] مبٌنا وإثما بهتانا احتمل فقد برٌئا به ٌرم ثم

 ما هللا؟ من أفعالنا إن ٌقول من عند إلٌنا أفعالنا نسب حٌن مبٌنا، وإثما بهتانا احتمل أنه نفسه على هللا حكم فهل. المكتسب من والرمً

أقبحه وما القول، هذا أشنع . 

[ إلٌهم العباد أفعال ٌنسب القرآن ] 

{  أعوذ قل}  فاعل ،[3:الناس{ ] الناس برب أعوذ قل: } ففً هللا ؼٌر فاعله إلى الفعل ٌنسب سورة كل فً وجدته القرآن تؤملت وإذا

 وفاعل مثلها ،[3:الفلق{ ] الفلق برب أعوذ قل}  وفً -هللا لعنه- الشٌطان هو{  ٌوسوس}  وفاعل وسلم، وآله علٌه هللا صلى النبً هو



 ٌعملون كانوا بما جزاء: } مثل الصرٌحة اآلٌات ؼٌر فاعله إلى الفعل ٌنسب سورة سورة القرآن وانظر العبد، هو{  حسد إذا حاسد} 

 ،[9:االنفطار{ ] وأخرت قدمت ما نفس علمت}  ،[:>6:البقرة{ ] اكتسبت ما وعلٌها كسبت ما لها}  ،{  ٌكسبون}  و ،[68:الواقعة{ ]

{  ٌطؽى أن أو علٌنا ٌفرط أن نخاؾ إننا ربنا قاال}  ،[:>3:البقرة{ ] دعان إذا الداع دعوة أجٌب قرٌب فإنً عنً عبادي سؤلك وإذا} 

 ٌكفر فمن الؽً من الرشد تبٌن قد الدٌن فً إكراه ال}  ،[>3:طه{ ] ؼنمً على بها وأهش علٌها أتوكؤ عصاي هً قال}  ،[89:طه]

 من سورة تكاد وال إلٌهم، الخلق أفعال ٌنسب اآلٌات هذه كل فً ،[:69:البقرة{ ] الوثقى بالعروة استمسك فقد باهلل وٌإمن بالطاؼوت

أكثر أو مرتٌن، أو مرة، إلٌهم األفعال وٌنسب إال القرآن . 

 المشاهدات فً المشككون وٌشككه الملبسون، ٌلبسه بما تؽتر وال ذكرنا، ما تجد سورة سورة القرآن سور كل إلى فانظر

 .الضرورٌات

 إال سورة تجد وال وٌرده، الجبر ٌنفً كله والقرآن كلها، المجبرة مذاهب وتنقض الصرٌح، وؼٌر الصرٌح، الجبر تنافً القرآن فآٌات

إلٌهم العبٌد أفعال فٌها ٌنسب وهو . 

[ علٌهم والجواب الجبر أهل شبه ] 

فبل وإال تحركت هللا حركها إن كالشجرة اإلنسان إنما: ٌقولون الذٌن الجهمٌة مذهب فهو الصرٌح الجبر أما . 

سراب بثوبً وتستروا بالضرورة، معلومة سخافته لكون بالجبر؛ التصرٌح من أصحابه أنؾ فقد الصرٌح ؼٌر الجبر وأما : 

 الجبر؛ عٌن وهذا اختٌار، معها للعبد لٌس له مقارنة للفعل، موجبة قدرة: قالوا لكنهم هللا، خلقها قدرة للعبد أثبتوا أنهم: منهما األول

عنها ٌتخلؾ ال للفعل موجبة كونها وكذا بعٌنه، الجبر هو االختٌار عدم ألن . 

كسب فٌه وللعبد هلل، الفعل قولهم: الثانً . 

هو ما وتبٌٌن وتوضٌحه، الكسب شرح على ٌقدروا لم ولكنهم . 

 مفر ؼٌر إلى جهم مذهب من فروا وإنما ٌعرفه، أظنه ما األشعري الحسن أبو وهو وضعه الذي وكذا ٌعرفوه، لم أنهم ٌظهر والذي

وسخافته جهم مذهب بقبح اعترافهم مع وقعوا، وفٌه . 

هلل؟ فعل أم للعبد؟ فعل الكسب هل: لهم نقول أنا علٌهم فالجواب  

 للعبد ٌبقوا ولم الكسب، وجهة الفعل، جهة من جهتٌن، من فٌه وقعوا بل جهم، ومذهب الجبر، عن ذلك ٌخرجهم لم هلل فعل: قالوا فإن

 .كسبا

الجبر عٌن فهو موجبة مقارنة بقدرة ٌكون أن فإما للعبد، فعل: قالوا وإن . 

 سائر وبٌن بٌنه الفرق فما فعبل، للعبد أثبتوا فقد العبد، اختٌار على تتوقؾ بل له، موجبة ؼٌر الفعل على متقدمة بقدرة ٌكون أن وإما

 فعل الكسب وهذا اختٌار؟ فٌه للعبد لٌس له موجبة بقدرة فٌه كسب الكسب هذا الذي الفعل أن على دل الذي الدلٌل وما األفعال؟

إذا؟ بٌنهما الفرق وما العبد، اختٌار على ٌتوقؾ . 

وهكذا األول، فً ذكرنا ما الثانً الكسب فً ولزم التسلسل، لزم أٌضا كسب فٌه وللعبد هلل، فعبل الكسب كان وإن . 

 الصرٌح، بالجبر وأصحابه صفوان بن جهم تصرٌح وأتباعه هو استشنع لما ألنه: األشعري الحسن أبً مقالة على آخر وجواب

كسب فٌها وللعبد هلل األفعال فجعلوا مفر ؼٌر إلى فروا هللا إلى العباد أفعال ونسبة . 

هلل؟ فعل أو للعبد؟ فعل الكسب هل: لهم نقول أنا علٌهم والجواب  

كسبا للعبد ٌبقوا ولم مرتٌن، جهم قول مثل لزمهم فقد. هلل فعل: قالوا فإن . 

فعبل للعبد أثبتوا فقد. للعبد فعل: قالوا وإن . 

هذا فً حاصل للعبد الفعل نفً لكم أوجب والذي الفعلٌن؟ بٌن الفرق فما . 



منه؟ لٌس العبد من صدر نشاهده الذي والفعل علٌه، دلٌل ٌقم لم الذي للعبد فعل هذا أن لكم صح وكٌؾ . 

الفارق لعدم عنه هذا نفً ٌوجب العبد عن الفعل نفً لكم أوجب الذي بل . 

وهكذا الكسب، كسب فً معهم الكبلم عدنا كسب، فٌه وللعبد هلل، فعل الكسب هذا: قالوا فإن . 

[ وجوابها الجبر، فً أخرى شبهة ] 

جهبل هللا علم انكشؾ وإال ٌفعله، أن بد فبل األزل فً ٌفعل العبد أن ٌعلم هللا إن: قٌل فإن . 

العلم حقٌقة خبلؾ هذا ألن ؼٌره؛ من أو هللا، من كان سواء ٌتخلؾ، أن ٌمكن وال الواقع، مطابقة العلم: له قٌل . 

الظن هو بل بعلم فلٌس ٌطابق ال وتارة ٌطابق، تارة الذي وأما . 

 شك ال ضرورة هذا نعلم وأنا وصوارفه، ودواعٌه، إرادته، وبحسب العبد، باختٌار ٌحصبلن والترك الفعل أن سبق فٌما أوضحنا وقد

رٌب وال فٌه، . 

 أو العلم، ٌتخلؾ أن ٌمكن وال العكس، على ٌقدر وهو باختٌاره، ٌتركه أو الفعل، ٌفعل العبد بؤن ٌعلم هللا بؤن ونعترؾ نإمن، ونحن

حقٌقته خبلؾ ألنه المستقبل . 

ونقٌضه الجبر، خبلؾ االختٌار ألن بجبر؛ فلٌس العكس على ٌقدر وهو باختٌاره، ٌفعله سوؾ بؤنه ٌعلم إنه: قلتم فإن . 

 أن ٌمكن وال ضرورة، المعلوم خبلؾ ألنه الترك؛ على ٌقدر وال اختٌاره، بؽٌر ٌفعله العبد بؤن ٌعلم هللا أن تثبتوا أن تقدرون وال

سابقا أوضحناه كما عاطلة فهً برهان بدون دعوى وكل ادعٌتموه، لو هذا نسلم وال حقٌقته، خبلؾ ألنه المعلوم؛ خبلؾ العلم ٌكون . 

 أنهم قبل علم قد هللا إن: تقولون فهل ،[;3:فصلت{ ] الهدى على العمى فاستحبوا فهدٌناهم ثمود وأما: } تعالى هللا قول هذا وٌإٌد

الهدى؟ على العمى ٌستحبون  

نقول بما أقررتم فقد ذلك علم قد هللا إن: قلتم فإن . 

هللا تجهٌل ولزمكم سابقا، ألزمتمونا ما ٌلزمنا فبل وقوعها، قبل األشٌاء ٌعلم ال هللا أن لزمكم قبل ٌعلم لم هللا إن: قلتم وإن . 

قال بما وكفرتم قوله، فً هللا أكذبتم فقد ٌستحبون، ال أنهم سابقا علم قد هللا إن: قلتم وإن . 

 قبل كلها والمخلوقات والنار، والجنة، والمبلئكة، واإلنس، والجن، واألرض، السموات، سٌخلق بؤنه علم قد هللا إن: لهم نقول ثم

جوابنا فهو هللا فعل فً به أجبتم فما الترك؟ على قادر وهو باختٌاره؟ سٌخلق أنه علم إنما أو الخلق؟ على مجبور هللا فهل خلقها، . 

للفائدة هنا وضعه فرأٌنا آخر، موضع فً به أجبت قد كنت آخر وجواب . 

ومخالفته هللا علم مناقضة لزم الترك على قادرٌن كانوا ولو ٌطٌع والمطٌع ٌعصً، العاصً أن األزل فً عالم هللا فإن: قٌل فإن . 

 باختٌاره المعصٌة ٌفعل وأنه الطاعة، على ٌقدر العاصً إن: نقول وإنما هللا، علم ٌتخلؾ إنه: نقول ال ألنا ذلك؛ ٌلزم ال أنه: فالجواب

: } ٌقول وهللا والعاصً المطٌع فً الجزاء استحقاق عدم لزم وإال مثله، المطٌع وكذا باختٌاره، ٌفعلها بؤنه عالم هللا وأن وإرادته،

{  وحرٌرا جنة صبروا بما وجزاهم}  ،[4::الرحمن{ ] اإلحسان إال اإلحسان جزاء هل}  ،[68:الواقعة{ ] ٌعملون كانوا بما جزاء

ذلك ونحو ،[36:اإلنسان] . 

 بؤفعاله عالم فهو والنار، والجنة، والمبلئكة، واإلنس، والجن، واألرض، للسموات، بخلقه ٌعلم هللا فإن نفسه؛ هللا أفعال فً أٌضا ولزم

 مختارا فاعبل ٌكون فبل الترك، على قادر ؼٌر فعلها على مجبر أنه هذا على فٌلزم هللا علمه ما ٌتخلؾ وال فعلها، قبل األزل فً كلها

قدٌمة علة بل . 

[ ٌطاق ال ما تكلٌؾ فً وجوابها شبهة ] 



 لتثبٌت شبهة؛ بكل الناس على التلبٌس وٌحاولون وسٌلة، بكل إلٌه القبائح ونسبة هللا، تدنٌس ٌحاولون أنهم العجاب العجب ومن

المنهارة قاعدتهم . 

 بؤنه اإلخبار به جاء ما جملة ومن وسلم، وآله علٌه هللا صلى النبً به جاء بما باإلٌمان جهل أبا كلؾ قد هللا أن به لبسوا ما جملة فمن

ٌطاق ال محال بٌنهما والجمع ٌإمن، ال . 

 ٌختار أنه أخبر وإنما ٌإمن، ال أنه ٌعلم بؤن ٌكلفه ولم ضرورة، علٌه قادر وهو باإلٌمان، كلفه أنه: للصواب الموفق وهللا والجواب

محال الحاصل وتحصٌل الحاصل، بتحصٌل ٌكلفه فكٌؾ لدٌه، حاصل العلم ألن ٌعلم؛ بؤن ٌكلفه ولم الكفر، . 

بهذا النبً ٌرسل ولم بالعلم، جهل أبا ٌكلؾ أن المراد ولٌس . 

 على الكفر ٌستحبون بؤنهم أخبرهم وإنما. عبادتها وترك باألوثان، والكفر به، واإلٌمان هللا، طاعة إلى الناس ٌدعو بؤن أرسل وإنما

 كبار ألن ،؛[;3:فصلت{ ] الهدى على العمى فاستحبوا: } ثمود فً قال كما اإلرادة، هذه عن تصرفهم ال المعجزات وأن اإلٌمان،

 وطلبوا وسلم، وآله علٌه هللا صلى لنبوءته وإبطاال لكفرهم، تقوٌة ٌعجزوه؛ أن وأرادوا وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً إلى أتوا قرٌش

 وأنهم قدٌر، شً كل على هللا بؤن فؤخبرهم ذلك، على ٌقدر ال أنه ٌعتقدون وهم به، آمنوا هذا فعل فإذا تؤتً، أن الشجرة ٌؤمر أن منه

 األرض، فً تخط فؤتت تؤتً أن الشجرة أمر ثم األحزاب، ٌحزب من منهم وأن القلٌب، فً ٌقتل من منهم وأن فعل، وإن ٌإمنون ال

ساحر: فقالوا فعادت، تعود، أن ٌؤمرها أن منه طلبوا ثم . 

المستقبل فً به أخبرهم ما ووقوع ورجوعها، الشجرة إتٌان: معجزتان هذه من فكان . 

 ٌختارون وأنهم نفوسهم، فً بما عالم بؤنه ٌخبرهم أن ٌرٌد وإنما ٌكفروا، أن وال به، عالمون فهم بالكفر، بالعلم تكلٌفهم المراد فلٌس

اإلٌمان على الكفر . 

 إال الواجب ٌتم ال وما ٌكفروا، أن بالكفر باإلٌمان التكلٌؾ الزم من ألن والكفر؛ باإلٌمان، كلفهم هللا أن األشعري الحسن أبو ٌرٌد فهل

 وآله علٌه هللا صلى- النبً أن التزم أن إلى التعصب به بلػ كٌؾ انظر مسلم، عن فضبل كافر به ٌقول ال ما وهذا كوجوبه؟ ٌجب به

ٌوحى وحً إال هو إن: }تعالى قال كما ألنه أٌضا؛ هللا وكذلك الكفر، إلى داعٌة -وسلم }. 

 مكلفٌن فلسنا القرآن، به جاء ما كل بمعرفة نكلؾ لم أنا فٌه شك ال الذي المعلوم ومن الكفر، حد تجاوز إلى علمه به بلػ كٌؾ انظر

 ،[73:عبس{ ] وأبا وفاكهة: } قوله فً األب بمعرفة وال نشطا، الناشطات وال ؼرقا، النازعات هً ما وال وقب، إذا ؼاسق بمعرفة

ذلك ونحو . 

 وبالدار وكتبه، ومبلئكته، ورسله، وحده، باهلل واإلٌمان بمعرفتها، إال ذلك ٌتم وال المحرمات، وترك الواجبات، بفعل التكلٌؾ وإنما

 .اآلخرة

[ بالمعاصً الرضا عن تعالى هللا تنزٌه ] 

 

31- عمدوا إن العاصٌن هدد وقد كٌؾ...  أبدا بها ٌرضى وال ٌشاها وال  

32- والرشد النهً وفٌها فٌها األمر...  كتبا تحذٌرنا فً هللا وأنزل  

 

قبٌح بها الرضى ألن بالمعاصً؛ الرضى عن هللا تنزٌه بعدهما وما البٌتٌن هذٌن فً . 

 فعله، فً مختار العبد وأن بالمعاصً، ٌرضى ال تعالى هللا أن على األدلة ومن القبٌح، ٌفعل ال هللا أن سبق فٌما األدلة أوضحنا وقد

 وهو بشًء ٌؤمر أن حكٌم من ٌقع ال وهذا ومنذرٌن، مبشرٌن، النبٌٌن بعث قد هللا أن والمعصٌة، الطاعة على ٌقدر وأنه مجبرا، لٌس

عاقل كل عند معروؾ أمر وهذا ٌرٌده، وهو شًء عن ٌنهى وال تركه، ٌرٌد أو ٌرٌده، ال . 

اآلمر ٌرٌده بما األمر: هو األمر أن العربٌة اللؽة وفً . 



ذلك بٌنهما الفرق وأن ٌرٌده، ال بما األمر: هو والتهدٌد . 

الزكٌة؟ بالعقول فكٌؾ الناقصة، العقول تقبله ال ما فهذا وعاقبه، العاصً هدد إذا فكٌؾ !. 

 الذٌن سٌقول}  ،[;:الزمر{ ] الكفر لعباده ٌرضى وال}  ،[649:البقرة{ ] الفساد ٌحب ال وهللا: } فقال القرآن فً ذلك هللا أكد وقد

 الظن إال تتبعون إن لنا فتخرجوه علم من عندكم هل قل: } قوله إلى{  شًء من حرمنا وال آباإنا وال أشركنا ما هللا شاء لو أشركوا

 سٌئة كان ذلك كل: } وقال ،[:6:النساء{ ] قبلكم من الذٌن سنن وٌهدٌكم لكم لٌبٌن هللا ٌرٌد}  ،[>38:األنعام{ ] تخرصون إال أنتم وإن

 شاء لو وقالوا: } وقوله ،[:=:التوبة{ ] الفاسقٌن القوم عن ٌرضى ال هللا فإن عنهم ترضوا فإن}  ،[>7:اإلسراء{ ] مكروها ربك عند

 هللا، من لٌست المعاصً أن على دلٌل اآلٌات فهذه[. 64:الزخرؾ{ ] ٌخرصون إال هم إن علم من بذلك لهم ما عبدناهم ما الرحمن

بإرادته لكانت منه كانت لو ألنها بإرادته؛ وال . 

}  ،[38:النساء{ ] فٌها خالدا نارا ندخله حدوده وٌتعد ورسوله هللا ٌعص ومن: } تعالى قوله نحو كثٌر، القرآن فً فهو التهدٌد وأما

 ٌقتل ومن}  ،[367:النساء{ ] نصٌرا وال ولٌا هللا دون من له ٌجد وال به ٌجز سوءا ٌعمل من الكتاب أهل أمانً وال بؤمانٌكم لٌس

 فٌه وٌخلد القٌامة ٌوم العذاب له ٌضاعؾ( >:)أثاما ٌلق ذلك ٌفعل ومن}  ،[7=:النساء{ ] فٌها خالدا جهنم فجزآإه متعمدا مإمنا

 فٌها هم النار أصحاب فؤولئك عاد ومن هللا إلى وأمره سلؾ ما فله فانتهى ربه من موعظة جاءه فمن}  ،[الفرقان( { ]=:)مهانا

9;6:البقرة{ ] خالدون ]. 

 هللا قال الرد، بؤبلػ ورده هللا حكاه وقد -هللا لعنهم- المشركٌن مذهب هو وإرادته هللا بمشٌئة والمعصٌة الطاعة كلها العباد أفعال وكون

 قل بؤسنا ذاقوا حتى قبلهم من الذٌن كذب كذلك شًء من حرمنا وال آباإنا وال أشركنا ما هللا شاء لو أشركوا الذٌن سٌقول: } تعالى

 المقاالت هذه بمثل ٌقول من ٌتستر وقد ،[>38:األنعام{ ] تخرصون إال أنتم وإن الظن إال تتبعون إن لنا فتخرجوه علم من عندكم هل

 ورزقه، ورباه، خلقه، ممن ٌستحً أال فٌه، وقع الذي المؤزق هذا من تخرجه وال تستره، ال ضئٌلة بشبهة البشعة واألقوال السخٌفة،

المخلوقات من كثٌر على وفضله تقوٌم، أحسن فً وخلقه وهداه، وبصره، سمعه وشق وأعطاه، . 

 نهاٌة له وتواضعنا الخضوع، ؼاٌة له وخضعنا الشكر، أنواع بجمٌع وشكرناه أعمارنا، طٌلة هللا عبدنا لو إننا هو إال إله ال الذي فوهللا

كافؤناه وال جازٌناه، ما التواضع، . 

{  ٌإمرون ما وٌفعلون أمرهم ما هللا ٌعصون ال: } المعرفة حق هللا عرفوا حٌن علٌهم هللا صلوات المبلئكة إلى العاقل أٌها انظر

 الرحمن له أذن من إال ٌتكلمون ال صفا والمبلئكة الروح ٌقوم ٌوم}  ،[64:األنبٌاء{ ] ٌفترون ال والنهار اللٌل ٌسبحون}  ،[::التحرٌم]

>6:األنبٌاء{ ] مشفقون خشٌته من وهم: } فٌهم سبحانه هللا قال كما هذا مع وهم ،[>7:النبؤ{ ] صوابا وقال ]. 

 آخر دلٌله واإلكراه بالجبر ٌإمنوا أن شاء لو فالمراد ،[==:ٌونس{ ] جمٌعا كلهم األرض فً من آلمن ربك شاء ولو: } قوله وأما

 ومن فلٌإمن شاء فمن}  ،[:69:البقرة{ ] الدٌن فً إكراه ال}  ،[==:ٌونس{ ] مإمنٌن ٌكونوا حتى الناس تكره أفؤنت: } وهو اآلٌة

=6:الكهؾ{ ] فلٌكفر شاء ]، 

[ ومقاهرة هلل مؽالبة كان ٌرٌد ال ما هللا ملك فً وقع لو: ٌقول من شبهة على الجواب ] 

ومقاهرة هلل، مؽالبة كان ٌرٌد ال ما هللا ملك فً وقع لو: وٌقول ٌتستر قد نعم . 

 أن حكمته اقتضت إذا أما ردعهم، عن عاجزا وكان منعهم، على قادرا هللا ٌكن لم إذا إال كذلك ٌكون ال أنه: الموفق وهللا والجواب

 والتعذٌب اإلهانة، المجرم وٌستحق والتكرٌم، التشرٌؾ، المطٌع لٌستحق وٌنذرهم؛ وٌحذرهم، والترك، الفعل على قدرة لهم ٌجعل

 حتى الناس تكره أفؤنت جمٌعا كلهم األرض فً من آلمن ربك شاء ولو: } تعالى هللا قال كما بمؽالبة فلٌس وؼلبهم لقهرهم، أراد ولو

 آخر دلٌله لوقع، الفعل أراد ولو والجبر، اإلكراه، ٌرٌد ال أنه وسلم وآله علٌه هللا صلى نبٌه فعرؾ ،[==:ٌونس{ ] مإمنٌن ٌكونوا

==:ٌونس{ ] مإمنٌن ٌكونوا حتى الناس تكره أفؤنت: } وهو اآلٌة، ]. 

__________ 

زٌد اإلمام مإسسة منشورات( 86ص ــ3 ط) الٌحٌوٌة باألسانٌد النبوٌة األحادٌث درر - (1) . 

83ص ـ3ط) األحادٌث درر _ (3) ). 



(4) _  باألسانٌد النبوٌة األحادٌث درر( 96= ص/  3 ج) - واآلثار األحادٌث صحٌح من المختار(. 86ص ـ3ط) األحادٌث درر

: ص/  3 ج) - الشافٌة عظ الموا( 6; ص/  3 ج) - الحقوق( ;8 ص/  3 ج) - الٌحٌوٌة ) 

(1/8) 

: } وقال ،[3::النحل{ ] مسمى أجل إلى ٌإخرهم ولكن دآبة من علٌها ترك ما بظلمهم الناس هللا ٌإاخذ ولو: } وتعالى سبحانه وقال

 وعده مخلؾ هللا تحسبن فبل}  ،[86:إبراهٌم{ ] األبصار فٌه تشخص لٌوم ٌإخرهم إنما الظالمون ٌعمل عما ؼافبل هللا تحسبن وال

;8:إبراهٌم{ ] انتقام ذو عزٌز هللا إن رسله ]. 

االنتقام تؤخٌر اختار وإنما ٌؽلب، لم أنه لنا وتبٌن توضح اآلٌات فهذه . 

 بهم أحاط نارا للظالمٌن أعتدنا إنا فلٌكفر شاء ومن فلٌإمن شاء فمن: } بقوله االختٌار لهم ترك وأنه بمشٌئتهم، األفعال أن بٌن وقد

ونحوهما ،[:69:البقرة{ ] الدٌن فً إكراه ال: } وقوله ،[=6:الكهؾ{ ] سرادقها . 

 علٌهم أنت وما حفٌظا علٌهم جعلناك وما: } دلٌله الجبر مشٌئة به فالمراد ،[;34:األنعام{ ] أشركوا ما هللا شاء ولو: } قوله وأما

;34:األنعام{ ] بوكٌل ]. 

 القرآن ٌكون أن ٌلزم لئبل وذلك له؛ معصٌتهم ٌشؤ أن منه ٌلزم فبل فعلوا، ما شاء لو أنه على ٌدل ما من القرآن فً ورد كلما وكذا

6>:النساء{ ] كثٌرا اختبلفا فٌه لوجدوا هللا ؼٌر عند من كان ولو: } تعالى ولقوله العقل، ألدلة ولمخالفته متناقضا، ]. 

 وقع أنه وأخبر ،[649:البقرة{ ] الفساد ٌحب ال وهللا: } تعالى قال قهر؟ أو ؼلب؟ فهل ٌرٌد ماال ملكه فً وقع قد أنه هللا صرح وقد

 هللا بؤنعم فكفرت: } تعالى هللا قال وقع وقد ،[;:الزمر{ ] الكفر لعباده ٌرضى وال}  ،[36:الفجر{ ] الفساد فٌها فؤكثروا: } تعالى فقال

336:النحل{ ] ]. 

 تقتلوا وال: } وقال ،[73:الدخان{ ] المسرفٌن من عالٌا كان إنه: } تعالى قال وقع، وقد ،[73:األعراؾ{ ] المسرفٌن ٌحب ال: } وقال

{  الكٌل وأوفوا}  ،[76:اإلسراء{ ] الزنى تقربوا وال}  ،[77:اإلسراء{ ] هللا حرم التً النفس تقتلوا وال}  ،[73:اإلسراء{ ] أوالدكم

{  بالعهد وأوفوا}  ،[78:اإلسراء{ ] الٌتٌم مال تقربوا وال}  ،[:7:اإلسراء{ ] علم به لك لٌس ما تقؾ وال}  ،[79:اإلسراء]

;7:اإلسراء{ ] مرحا األرض فً تمش وال}  ،[78:اإلسراء] ]. 

>7:اإلسراء{ ] مكروها ربك عند سٌئة كان ذلك كل: } كله ذلك بعد قال ثم ]. 

وقع قد أنه تعالى هللا أخبر قد وبعضه علمناه، قد بعضه. مكروه أنه أخبر كلما وقع وقد . 

ٌرٌد؟ ال ما ملكه فً ووقع حصل حٌن ومقاهرة مؽالبة، هذه فهل !. 

 أو ٌرضاه، ماال على تنص التً بعد سنوردها التً اآلٌات فً النوع،وانظر هذا من كثٌر شًء على لعثرت القرآن فً تؤملت ولو

ذلك خبلؾ وقع وقد به ٌرضى  . 

 

[ بالمعاصً هللا برضاء القول من تلزم التً المخازي ] 

 

33- قصدوا قد ٌرضاه لما المجرمٌن ن...  فإ المجرمٌن بفعل ٌرضى كان لو  

34- الصمد والفاعل له لٌس فالفعل...  عمل من اإلنسان عمل ما كان أو  

35- عمدوا وإن أخطوا وإن أساءوا وإن...  عملوا ما كل فً أجبرهم كان أو  

36- عندوا ما أوحاه بما والكافرون...  مهزلة الرحمن أنزل ما لصار  



37- ٌتحد واإلٌمان باهلل والكفر...  عبثا بعثهم األنبٌا وأصبح  

 

وٌشاإها بالمعاصً، ٌرضى ألنه أجرموا؛ بما هللا أرضوا قد المجرمٌن فإن ٌرضاه ما إال هللا ملك فً ٌقع ال كان لو أي . 

 ٌقول أن شٌئا أراد إذا أمره إنما}  ،[:3:البروج{ ] ٌرٌد لما فعال: } قال كما ٌرٌد ما إال ٌفعل ال وهللا عندهم هللا من كلها األفعال وألن

 ٌقدر وال عبثا، صار وسبلمه علٌهم هللا صلوات األنبٌاء وبعث مهزلة، هللا أنزلها التً الكتب وصارت ،[6>:ٌس{ ] فٌكون كن له

طاعة كلتاهما والطاعة المعصٌة فصارت عنه، نهاه عما االنتهاء وال به، أمره ما فعل على العاصً . 

 هذه من هللا حاشا االنتهاء، على ٌقدر ال من نهً وال الفعل، ٌستطٌع ال من أمر فً فائدة ال ألنه عبثا؛ كبلهما والنهً واألمر

 .المسخرة

ٌنتهوا ولم ٌؤتمروا، لم إن ٌعذبهم ثم نهى، ما كل عن وٌنهاهم أمر، ما بكل والبهائم المجانٌن ٌؤمر كمن األمر وصار . 

 الحرٌر، لهم وٌفرش الرفٌعة، الجمٌلة المناظر فً والسفلة والكبلب، الحمٌر ٌطلع ممن أعظم فعله، وقبٌح وشؤنه، أمره، وصار

 والزباالت، الحمٌر، روث بٌن وساداتهم القوم، أشراؾ وٌضع وأحسنها، المؤكوالت، أشهى لهم وٌقدم وأؼبله، الفرش وأجمل والزل،

اإلهانة ٌستحق ال من وإهانة التعظٌم، ٌستحق ال من تعظٌم ذلك ألن اآلدمٌٌن؛ وبراز . 

 حاز الذي! والجبلل؟ العزة، برب فكٌؾ أشرافهم، عنك دع الرجال، سفلة عنه ٌتحاشا السخٌؾ القبٌح العمل وهذا الفعل، هذا فمثل

 بالمستلذات، ٌستلذ وال المشتهٌات، ٌشتهً وال الحاجات، ٌحتاج وال ٌنفعه، وال شًء، ٌضره ال الذي والكمال، الكرم، صفات جمٌع

 من حاجة شًء ألي له لٌس وأنه وجبلله، وعزته، كماله، من ٌنقص وأنه المسترذالت، وأرذل القبائح، أقبح من هذا مثل بؤن والعالم

 الراحمٌن وأرحم األكرمٌن، أكرم وهو والمصلحة، الحكمة إلٌه تدعو ما ٌفعل وإنما المستلذات، من مستلذ بؤي ٌستلذ وال الحاجات،

الدناءة هذه ومن السخافة، هذه من هللا حاشا . 

 

 حتم قضاء علٌهم وقدرها قضاها، أو علٌها، أجبرهم هللا أن أو العاصٌن، بمعاصً ٌرضى هللا أن أو هللا، من العباد أفعال إن: قلنا وإذا

 القتل، من والعٌوب والفضائح، القبائح، كل هللا إلى ننسب أن لزم فقد باختٌارهم لٌست وأنها الترك، ٌستطٌعون ال العباد أن حتى

 ذلك عن هللا تعالى ذلك ونحو والزنا، والسرق، األموال، وانتهاب الطرٌق، وقطع الزور، وشهادة الفجور، وأٌمان والكذب، والظلم،

كبٌرا علوا . 

القبائح من أنواع على مشتمل الكتب وإنزال الرسل إرسال أن ولزم : 

 ورسوال نبًء، بعد نبٌئا علٌه هللا صلوات آدم لدن من علٌهم هللا صلوات والرسل األنبٌاء بعثة أن وذلك والهزإ والعبث اللعب: األول

 الكتب وإنزال المعاصً، عن وٌنهونهم هللا، طاعة إلى العباد ٌدعون آله وعلى علٌه وسلم صل اللهم محمد نبٌئنا زمن إلى رسول بعد

والعبث اللعب، من ؼاٌة فً المعصٌة، عن ٌنتهوا أن وال هللا، ٌطٌعوا أن ٌستطٌعون ال والعباد كذلك، . 

 وقصارا، طواال، خلقهم الذي هو وهللا ذلك، نحو أو بٌضا، أو سودا، أو قصارا، أو طواال، العباد ٌكون أن إلى دعوتهم كانت لو كٌؾ

مثله وهذا والعبث؟ اللعب من ؼاٌة فً هذا ألٌس وبٌضا، وسودا، . 

وافتراء كذب فعلها الذي وهو إلٌهم نسبتها أن: الثانً . 

 وإجبللهم وتشرٌفهم، المطٌعٌن، وإثابة ذلك، عن هللا تعالى الظلم أعظم من فٌهم فعلها الذي وهو المعصٌة على تعذٌبهم أن: الثالث

والسخافة القبح، أعظم من فٌهم فعلها الذي وهو الطاعة، على . 

 ال من بتعذٌب تقض لم والحكمة بمحتاج لٌس وهللا حكمة، أو إلٌه تدعوه حاجة إما لؽرض إال الفعل ٌفعل ال العلٌم الحكٌم أن: الرابع

له ذنب . 

 

[ والوعٌد والوعد النبوة كتاب ] 



[ ومعجزاتهم األنبٌاء ] 

 

38- ونعتقد حق بعثهم بؤن...  خالقنا هللا ندٌن واألنبٌاء  

39- ومستند حقا سند لنا فهً...  لهمو شاهد دلٌل والمعجزات  

 

 وعلى علٌهم وسبلمه هللا صلوات مسلمون له ونحن منهم، أحد بٌن نفرق ال كلهم، األنبٌاء بنبوءة نإمن فنحن النبوءة فً شروع هذا

الطاهرٌن آلهم . 

معجزة نبًء ولكل البشر، كل بمثلها اإلتٌان عن ٌعجز التً المعجزات ذلك على وأدلتنا . 

 الدول فً ٌتلى ألنه ٌنكره؛ أن أحد ٌستطٌع وال اآلن، إلى باق هو الذي القرآن وسلم وآله علٌه هللا صلى محمد نبٌنا معجزات وأعظم

 ٌؤتون ال القرآن هذا بمثل ٌؤتوا أن على والجن األنس اجتمعت لئن قل: } فقال واإلنس الجن به هللا تحدى وقد والكفرٌة، اإلسبلمٌة

 ٌؤتوا أن على ٌقدروا فلم وعشرون وسبع سنة وأربعمائة ألؾ مضت وقد ،[>>:اإلسراء{ ] ظهٌرا لبعض بعضهم كان ولو بمثله

 .بمثله

 الجذع، حنٌن منها ٌنكرها أن أحد ٌستطٌع ال المعجزة هذه أن إال عنهم، هللا رضً األسبلؾ كتب فً مذكورة كثٌرة معجزات وله

 الذي الذئب ومنها وسلم، وآله علٌه هللا صلى هللا رسول عند أهله حاكم الذي الجمل ومنها بنبوءته، شهدت التً ذرٌح آل بقرة ومنها

ٌده فً الحصى وتسبٌح بنبوءته، شهد . 

 وإخباره النار، إلى وٌدعونه الجنة، إلى ٌدعوهم الباؼٌة الفئة تقتله عمارا بؤن كإخباره أخبر، ما على فكانت بالمؽٌبات، إخباره ومنها

 علٌه، هللا صلوات طالب أبً بن علً المإمنٌن أمٌر بمقتل إخباره ومنها كرببلء، بؤرض عنه هللا رضً الحسٌن ولده تقتل أمته بؤن

 االستٌعاب أراد ومن كثٌرة، معجزات وهً كله، هذا فً أخبر كما األمر فكان بقاتله وإخباره رأسه، دم من لحٌته تخضب وأنها

السبلم علٌه الهارونً الحسٌن بن أحمد باهلل المإٌد لئلمام النبوءة إثبات كتاب فلٌطالع . 

 القرآن، فً بهم هللا إخبار ٌكفٌنا ولكنه الكل، نعرؾ ولم عرفناه، قد ما منها كثٌرة، معجزات فلهم علٌهم هللا صلوات األنبٌاء وأما

 هللا ٌذكره لم من فً جملة بهم اإلٌمان وٌكفٌنا فٌه، بما التصدٌق فٌجب هللا من القرآن هذا أن ثبت قد ألنه بعضهم؛ أخبار وسرد

 له ونحن منهم أحد بٌن نفرق ال ربهم من النبٌئون أوتً وما: } قال أن إلى ،[:37:البقرة{ ] إلٌنا أنزل وما باهلل آمنا قولوا: } باسمه

القرآن فً ما بكل اإلٌمان علٌنا ٌجب ألنه باسمه؛ نعرفه لم من فً بجملتهم اإلٌمان ٌكفٌنا المبلئكة وكذا ،[:37:البقرة{ ] مسلمون  . 

 

[ والوعٌد الوعد ] 

 

40- معتمد المرذول للعاجز والكذب...  ٌخلفه لٌس والوعٌد ووعده  

 

عنها واستؽنائه بقبحها، عالم ألنه القبائح؛ عن منزه وأنه بمحتاج، لٌس ؼنً هللا أن سبق فٌما وأثبتنا قررنا قد . 

[ عنه هللا وتنزٌه الكذب قبح فً بحث ] 

أؼراضهم نٌل إلى به لٌتوصلوا الضعفاء، السفلة إال ٌستخدمه ال الذي المذمومة القبائح جملة من والكذب . 

 ٌحتج لم حال أي على العبٌد طاعة ٌرٌد ولو حاجة، أي له لٌس بمن فكٌؾ -إلٌه الحاجة دعتهم وإن- عنه أنفسهم ٌنزهون والشرفاء

العاجزون الضعفاء السفلة، إال ٌستخدمها ال التً الرذٌلة الوسٌلة هذه إلى . 



معصٌتهم تضره وال طاعتهم، تنفعه وال كٌؾ . 

عظٌما مبلؽا بلؽتا وقدرة حكمة، على تدل عجٌبة وسٌلة اتخذ حال كل على العالم فً والحٌوانات الذراري، انتشار هللا أراد ولما . 

 ٌتحملون عظٌما داعٌا الذكر، إلى داعٌا ولؤلنثى األنثى، إلى داعٌا للذكر جعل أنه وهً مراده بها بلػ التً الوسٌلة هذه إلى فانظر

الكبرى المتاعب أجله من وٌعانون العظٌمة، المشاق معه . 

تراب من آدم خلق كما الوسٌلة هذه بؽٌر أٌضا ٌقدر وهو . 

الداعً كهذا طاعته إلى قوٌا داعٌا للعباد لجعل ذلك أراد فلو الدنٌئة، الدنٌا هذه حقارة تبٌٌن: منها. علمه اقتضاها لحكمة لكن . 

 واإلكرام، والتعظٌم، للتشرٌؾ، أهبل الصابر المطٌع الشاكر لٌكون اختبارهم؛ اقتضت الحكمة لكن المذموم، الكذب إلى ٌحتاج وال

والتمهٌل واإلنذار، اإلعذار، بعد والتعذٌب اإلهانة، هللا لنعم الكافر العاصً ولٌستحق . 

[ الوعٌد صدق على األدلة ] 

 بظبلم أنا وما لدي القول ٌبدل ما( >6)بالوعٌد إلٌكم قدمت وقد لدي تختصموا ال: } وتعالى سبحانه هللا قال ذلك، الشرع أكد وقد

 ،[;7:فاطر{ ] نصٌر من للظالمٌن فما فذوقوا النذٌر وجاءكم تذكر من فٌه ٌتذكر ما نعمركم أولم: } تعالى وقال ،[ق( { ]=6)للعبٌد

 كلمة حقت ولكن بلى قالوا هذا ٌومكم لقاء وٌنذرونكم ربكم آٌات علٌكم ٌتلون منكم رسل ٌؤتكم ألم خزنتها لهم وقال: } تعالى وقال

 أهل أمانً وال بؤمانٌكم لٌس}  ،[الزمر( { ]6;)المتكبرٌن مثوى فبئس فٌها خالدٌن جهنم أبواب ادخلوا قٌل( 3;)الكافرٌن على العذاب

 هللا إن رسله وعده مخلؾ هللا تحسبن فبل}  ،[367:النساء{ ] نصٌرا وال ولٌا هللا دون من له ٌجد وال به ٌجز سوءا ٌعمل من الكتاب

 اآلٌات من كثٌر القرآن فً ورد وقد ووعٌده، وعده ٌخلؾ ال هللا أن على ودلٌل نص اآلٌات فهذه ،[;8:إبراهٌم{ ] انتقام ذو عزٌز

 نارا ٌدخله حدوده وٌتعد ورسوله هللا ٌعص ومن: } تعالى كقوله فساقا، أم كفارا، كانوا سواء جهنم، نار فً العاصٌن خلود على تدل

 عنها هم وما( 39)الدٌن ٌوم ٌصلونها( 38)جحٌم لفً الفجار وإن: } تعالى وقوله ،[38:النساء{ ] مهٌن عذاب وله فٌها خالدا

 كؤنما عاصم من هللا من لهم ما ذلة وترهقهم بمثلها سٌئة جزاء السٌئات كسبوا والذٌن: } تعالى وقوله ،[االنفطار( { ]:3)بؽائبٌن

 بطبلن على أٌضا تدل اآلٌات فهذه[. ;6:ٌونس{ ] خالدون فٌها هم النار أصحاب أولئك مظلما اللٌل من قطعا وجوههم أؼشٌت

األمة هذه من الكبائر ألهل النار من الخروج فً اإلرجاء أهل مذاهب . 

[ ظنٌة أفراده من فرد كل على العموم داللة أن دعوى على الرد ] 

الكبائر ألهل بالخلود ٌقطع فبل ظنٌة أفراده من فرد كل على العموم داللة أن المرجئة بعض به ٌحتج قد ومما هذا . 

وجوه من والجواب : 

 كل لتدل صٌؽا، ولؤلفراد صٌؽا، للعموم العرب وضعت وقد العرب، بكبلم خاطبنا هللا ألن علٌها؛ دلٌل ال دعوى هذه أن: أحدها

له وضعت ما على صٌؽة . 

 األفراد كل على فداللتها العموم ألفاظ استعملت فإذا سوى، سواء له وضع ما على الخصوص كداللة له وضع ما على العموم فداللة

الفرد ذلك على لفرد الموضوع اللفظ كداللة . 

 اإلنسان إن( 3)والعصر: } تعالى كقوله ٌراد من وتبقٌة العموم، ذلك فً دخوله ٌرد لم من إلخراج ألفاظا للتخصٌص أٌضا ووضعوا

العصر( { ]7)بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا الصالحات وعملوا آمنوا الذٌن إال( 6)خسر لفً ]. 

االستثناء إلى ٌحتج لم داخل إنسان كل أن ولوال استثناهم، من إال إنسان كل بخسران فحكم . 

 و خاصا، رسوال فرد كل إلى هللا ٌرسل ولم كفر، وإنكاره قطعا، االستطاعة مع بالشرعٌات مكلؾ عاقل إنسان كل أن: الثانً الوجه

 ،[>39:األعراؾ{ ] جمٌعا إلٌكم هللا رسول إنً الناس أٌها ٌا قل: } تعالى قوله عموم فً دخلوا وإنما باسمه، فرد كل ٌخص لم

 الصٌام، وكذا. الزكاة علٌه تجب الزكاة وشروط النصاب، معه ٌحصل من وكل الصبلة، علٌه تجب عاقل بالػ كل أن والمعلوم

 حج الناس على وهلل}  ،[347:التوبة{ ] صدقة أموالهم من خذ}  و{  الصبلة أقٌموا}  عموم فً دخلوا وإنما الشرعٌات، وكل والحج،

ونحوها ،[7>3:البقرة{ ] الصٌام علٌكم كتب}  ،[;=:عمران آل{ ] سبٌبل إلٌه استطاع من البٌت . 



الواجبات وسائر األرحام، وصلة الوالدٌن، وبر التوحٌد، وجوب أدلة وكذا . 

عمومات هً إنما الزوجات، وأمهات األخوات، و والبنات، األمهات، وتحرٌم الطرٌق، وقطع والسرق، والقتل، الزنا، تحرٌم وكذا . 

 وال فرد، لكل التوبة تثبت ال وكذا, ٌقٌنا فرد كل ٌدخل فبل وؼٌرها الخمر، وشرب الٌتٌم، مال وأكل كالربا، المحرمات، سائر وكذا

ٌقٌنا المإمنٌن من فرد لكل الجنة دخول . 

 وهدم بالدٌن، تبلعب وهذا المٌراث، من واألم، واألب، واألخوات، واإلخوة، والزوجة، والزوج، والبنات، لبلبن هللا فرض ما وكذا

ضرورة علٌهم هللا صلوات األنبٌاء دٌن من علم ما وخبلؾ آخرهم، إلى أولهم من المسلمٌن إجماع وخبلؾ للشرائع، . 

كفر ضرورة الدٌن من علم ما وخبلؾ . 

 فٌدل لدخلوا بالتخصٌص أخرج من إخراج لوال وأنه العموم، استٌعاب إرادة على دلٌل التخصٌص بل قبله، أو التخصٌص بعد وسواء

ٌخصص لم من استٌعاب على . 

[ وسعٌد شقً فمنهم: } تعالى قوله فً وجوابها شبهة  } ] 

 خالدٌن( :34)وشهٌق زفٌر فٌها لهم النار ففً شقوا الذٌن فؤما( 349)وسعٌد شقً فمنهم: } تعالى هللا قول فً تقولون فما: قٌل فإن

هود( { ];34)ٌرٌد لما فعال ربك إن ربك شاء ما إال واألرض السماوات دامت ما فٌها ]. 

 دامت ما فٌها خالدٌن الجنة ففً سعدوا الذٌن وأما: } قال ثم{  وسعٌد شقً فمنهم: } فقال قسمٌن البعث أهل قسم هللا إن: له قٌل

 الجنة أهل خلود على األمة أجمعت وقد مجذوذ، ؼٌر: قال فلما ،[>34:هود{ ] مجذوذ ؼٌر عطاء ربك شاء ما إال واألرض السماوات

الخروج وعدم بالخلود، مصرحة المتقدمة اآلٌات وألن مستو، القسمٌن فً االستثناء ألن الدخول؛ قبل الواقعة المدة استثنى أنه علمنا . 

المرجئة بعض ٌقوله كما الكفار ؼٌر الكبائر ألهل االستثناء إن: قٌل فإن . 

والفساق والكفار، المإمنٌن، للكل بها المحكوم المدة بعض استثنى لكنه محتمبل، هذا كان( شاء من إال: )قال لو: له قٌل . 

 أم عهده هللا ٌخلؾ فلن عهدا هللا عند أتخذتم قل معدودة أٌاما إال النار تمسنا لن وقالوا: } تعالى قوله سٌما المتقدمة األدلة مع ولتنافٌها

 ،[البقرة] ( {3>)خالدون فٌها هم النار أصحاب فؤولئك خطٌئته به وأحاطت سٌئة كسب من بلى( 4>)تعلمون ال ما هللا على تقولون

 إال النار تمسنا لن قالوا بؤنهم ذلك: } قوله وكذلك سٌئة، أي سٌئة كسب من على الخلود وأوجب معدودة، أٌاما قال من على رد فإنه

 وأنه المعاصً، على جرأهم الذي وأنه ؼرور، هذا بؤن فحكم ،[68:عمران آل{ ] ٌفترون كانوا ما دٌنهم فً وؼرهم معدودات أٌاما

 .افتراء

الفساق بخلود القاضٌة األدلة صادم وقد فكٌؾ أٌضا، به ٌحتج ال والمحتمل. نشاء من إال: قال لو إال احتمال ثم لٌس أنه مع . 

[ به ٌشرك أن ٌؽفر ال هللا إن: المشٌئة آٌة فً بحث ....] 

:33:النساء{ ] ٌشاء لمن ذلك دون ما وٌؽفر به ٌشرك أن ٌؽفر ال هللا إن: } تعالى قوله فً تقول فما: قٌل فإن ]. 

 بمن أخرى آٌات فً هللا أخبر وقد لهم، ٌؽفر أن فً الحكمة أن هللا علم من عن عبارة هً وإنما مجاز، هللا حق فً المشٌئة: له قٌل

لهم ٌؽفر . 

فارق دونه ما وبٌن الشرك، بٌن ٌكون أن بد ال: قٌل فإن . 

 أو خطؤ، عدتها فً بامرأة تزوج من أن ترى أال خطؤ، كان إذا ٌؽفر دونه وما بالتوبة، إال خطؤ ولو مطلقا، ٌؽفر ال الشرك: له قٌل

 وال مإاخذ، ؼٌر فإنه خطؤ ذلك كل القبلة ؼٌر إلى صلى أو المفقود، بامرأة تزوج أو خمرا، شرب أو خطؤ، امرأته ؼٌر علٌه أدخل

وخلودهم الكبائر أهل دخول فً الصرٌحة المتقدمة اآلٌات بها ٌعارض أن ٌمكن وال خطؤ، أشرك إذا له ٌؽفر . 

ٌفعله ال وهللا القبٌح، بفعل إؼراءا ٌكون وألنه . 



{  مبٌن عدو لكم إنه الشٌطان تعبدوا ال أن آدم بنً ٌا إلٌكم أعهد ألم: } تعالى لقوله شرك كلها الكبائر المعاصً إن: نقول أو

عبادة فسماها أطاعوه وإنما ٌعبدوه ولم ،[4::ٌس] . 

 ،[334:الكهؾ{ ] أحدا ربه بعبادة ٌشرك وال صالحا عمبل فلٌعمل ربه لقاء ٌرجوا كان فمن: } تعالى قوله فً شركا الرٌاء سمى وقد

 بعد المشٌئة آٌة أن -شرك الكبائر أن أعنً- هذا وٌإٌد صرٌحات ألنها محكمات؛ األولى واآلٌات المتشابه من تكون أن أحوالها وأقل

:33:النساء{ ] به ٌشرك أن ٌؽفر ال هللا إن: } قال ثم ،[339:النساء]اآلٌة الخ{ .. الرسول ٌشاقق ومن: } تعالى قوله ]. 

 الجهر هللا ٌحب ال: } تعالى قوله وكذا ،[:=:التوبة{ ] الفاسقٌن القوم عن ٌرضى ال هللا فإن عنهم ترضوا فإن: } تعالى وقوله نعم

73:عمران آل{ ] هللا ٌحببكم فاتبعونً هللا تحبون كنتم إن قل}  ،[>38:النساء{ ] ظلم من إال القول من بالسوء ]. 

666:البقرة{ ] المتطهرٌن وٌحب التوابٌن ٌحب هللا إن}  اإلتباع لهم محبته فً فشرط ]. 

 ٌرضى وال}  ،[649:البقرة{ ] الفساد ٌحب ال وهللا: } تعالى قوله وكذا ،[>3:لقمان{ ] فخور مختال كل ٌحب ال هللا إن: } تعالى وقوله

;:الزمر{ ] الكفر لعباده ]. 

}  ،[73:اإلسراء{ ] أوالدكم تقتلوا وال: } تعالى قوله بعد ،[>7:اإلسراء{ ] مكروها ربك عند سٌئة كان ذلك كل: } تعالى قوله وكذا

 إذا الكٌل وأوفوا: } تعالى وقوله ،[77:اإلسراء{ ] هللا حرم التً النفس تقتلوا وال: } تعالى وقوله ،[76:اإلسراء{ ] الزنى تقربوا وال

{  علم به لك لٌس ما تقؾ وال: } وقوله ،[;7:اإلسراء{ ] مرحا األرض فً تمش وال: } تعالى وقوله ،[79:اإلسراء{ ] كلتم

>7:اإلسراء{ ] مكروها ربك عند سٌئة كان ذلك كل: } بعد قال ثم ،[:7:اإلسراء] ]. 

 حتى السٌئات ٌعملون للذٌن التوبة ولٌست: } تعالى قوله وكذا ،[:7:النساء{ ] فخورا مختاال كان من ٌحب ال هللا إن: } تعالى وقوله

 ال أنه ٌعنً قبولها، السٌئات ٌعملون الذٌن عن نفى أنه اآلٌة هذه داللة وجه ،[>3:النساء{ ] اآلن تبت إنً قال الموت أحدهم حضر إذا

التوبة بؽٌر فكٌؾ المؽفرة، هو القبول ألن لهم؛ ٌؽفر . 

 لهم قدمت ما لبئس كفروا الذٌن ٌتولون منهم كثٌرا ترى: } قوله وكذا ،[;9:عمران آل{ ] الظالمٌن ٌحب ال وهللا: } تعالى قوله وكذا

4>:المائدة{ ] خالدون هم العذاب وفً علٌهم هللا سخط أن أنفسهم ]. 

(1/9) 

 وقوله المشٌئة، ٌنافً والؽضب ،[7=:النساء{ ] علٌه هللا ضبوؼ فٌها خالدا جهنم فجزآإه متعمدا مإمنا ٌقتل ومن: } تعالى قوله وكذا

{  أثٌم كفار كل ٌحب ال وهللا الصدقات وٌربً الربا هللا ٌمحق: } قوله وكذا ،[4=3:البقرة{ ] المعتدٌن ٌحب ال هللا إن: } تعالى

 ٌحب ال إنه تسرفوا وال}  و ،[>7:الحج{ ] كفور خوان كل ٌحب ال هللا إن: } تعالى قوله وكذا الربا، فً وهذه ،[:;6:البقرة]

 ٌحب ال هللا إن}  ،[67:النحل{ ] المستكبرٌن ٌحب ال إنه}  ،[>9:األنفال{ ] الخائنٌن ٌحب ال هللا إن}  ،[73:األعراؾ{ ] المسرفٌن

 باء كمن هللا رضوان اتبع أفمن}  ،[;;:القصص{ ] المفسدٌن ٌحب ال هللا إن األرض فً الفساد تبػ وال}  ،[:;:القصص{ ] الفرحٌن

:=:التوبة{ ] الفاسقٌن القوم عن ٌرضى ال هللا فإن عنهم ترضوا فإن}  ،[3:6:عمران آل{ ] هللا من بسخط ]. 

المشٌئة عن خارجون وفاعلوها فهً فاعلٌها، ٌحب وال ٌحبها، ال أنه مخبرا الكبائر من كثٌرا اآلٌات فً عدد فقد . 

والمفسدٌن والظالمٌن، كالفاسقٌن، عامة وبعضها . 

والمختال والفرحٌن، الربا، وفاعل والمعتدٌن، والمستكبرٌن، والخائنٌن، كالمسرفٌن، خاصة وبعضها . 

والمفسد الظالم وكذا عاص، لكل عام فالفاسق . 

مخالؾ والعاصً وسلم، وآله علٌه هللا صلى النبً إتباع هللا محبة فً وشرط . 

 أبدا، فٌها خالدٌن: حقهم فً قال والذٌن إلٌهم، هللا ٌنظر ال الذٌن وكذا ؼٌروا، ألنهم الحوض؛ عن ٌطردون الذٌن فً الرواٌات وكذا

 من خارجون الكبائر أهل أن على فدل المشٌئة، عن خارجون الرواٌات هذه فً عددهم من فكل الجنة، رائحة ٌرٌحون ال والذٌن

الخطؤ إال ٌبق فلم هللا، مشٌئة . 

[ الشفاعة فً بحث ] 



 

41- ٌنفرد الحشر فً بها بر وكل...  نثبتها لؤلبرار الشفاعة كذا  

42- األحد الواحد نفاها قد ألنه...  فنثبتها حقا لؽٌرهمو لٌست  

 

 إذا السٌئات أحبطته قد ما لهم لٌرد أو بؤعمالهم، ٌستحقونه ما على فضله من هللا لٌزٌدهم إما- لؤلبرار الشفاعة إثبات البٌتٌن هذٌن فً

والفساق والكفار، الفجار، عن ونفٌها -الجنة دخولهم لتعجٌل أو تابوا، . 

 وألن بها، أخبار ولورود. الشفاعة هو: قٌل ،[=;:اإلسراء{ ] محمودا مقاما ربك ٌبعثك أن عسى: } تعالى فلقوله الجملة فً إثباتها أما

الكبائر ألهل إثباتها إال ٌنفوا ولم ٌبطلوها، لم أصحابنا . 

األمة بٌن ثبوتها فً خبلؾ ٌظهر ولم . 

[ الكبائر ألهل الشفاعة ثبوت عدم على األدلة ] 

للحكمة منافٌة وألنها القرآن، فً عنهم نفاها قد هللا فؤلن الكبائر؛ ألهل تصح ال بؤنها القول أما . 

 خشٌته من وهم ارتضى لمن إال ٌشفعون وال}  ،[>3:ؼافر{ ] ٌطاع شفٌع وال حمٌم من للظالمٌن ما: } تعالى فلقوله القرآن أما

 سوءا ٌعمل من الكتاب أهل أمانً وال بؤمانٌكم لٌس}  ،[4;6:البقرة{ ] أنصار من للظالمٌن وما: } وقوله ،[>6:األنبٌاء{ ] مشفقون

( 34)ناصر وال قوة من له فما( =)السرائر تبلى ٌوم: } تعالى وقوله ،[367:النساء{ ] نصٌرا وال ولٌا هللا دون من له ٌجد وال به ٌجز

 الؽفور هو إنه جمٌعا الذنوب ٌؽفر هللا إن هللا رحمة من تقنطوا ال أنفسهم على أسرفوا الذٌن عبادي ٌا قل: } تعالى وقوله ،[الطارق{ ]

 ال حٌن كفروا الذٌن ٌعلم لو}  ،[الزمر( { ]98)تنصرون ال ثم العذاب ٌؤتٌكم أن قبل من له وأسلموا ربكم إلى وأنٌبوا( 97)الرحٌم

 ٌقبل وال شٌئا نفس عن نفس تجزي ال ٌوما واتقوا}  ،[=7:األنبٌاء{ ] ٌنصرون هم وال ظهورهم عن وال النار وجوههم عن ٌكفون

>8:البقرة{ ] ٌنصرون هم وال عدل منها ٌإخذ وال شفاعة منها ]. 

{  مهٌن عذاب وله فٌها خالدا نارا ندخله حدوده وٌتعد ورسوله هللا ٌعص ومن: } نحو الخلود على تدل التً اآلٌات ومنها

 وقوله ،[االنفطار( { ]:3)بؽائبٌن عنها هم وما( 39)الدٌن ٌوم ٌصلونها( 38)جحٌم لفً الفجار وإن: } تعالى وقوله ،[38:النساء]

 بمثلها سٌئة جزاء السٌئات كسبوا والذٌن: } تعالى وقوله ،[7=:النساء{ ] فٌها خالدا جهنم فجزآإه متعمدا مإمنا ٌقتل ومن: } تعالى

{  خالدون فٌها هم النار أصحاب أولئك مظلما اللٌل من قطعا وجوههم أؼشٌت كؤنما عاصم من هللا من لهم ما ذلة وترهقهم

 ذلك ٌفعل ومن ٌزنون وال بالحق إال هللا حرم التً النفس ٌقتلون وال آخر إلها هللا مع ٌدعون ال والذٌن: } تعالى وقوله[. ;6:ٌونس]

الفرقان( { ]=:)مهانا فٌه وٌخلد القٌامة ٌوم العذاب له ٌضاعؾ( >:)أثاما ٌلق ]. 

{  خالدون فٌها هم النار أصحاب فؤولئك عاد ومن هللا إلى وأمره سلؾ ما فله فانتهى ربه من موعظة جاءه فمن: } الربا فً وقوله

9;6:البقرة] ]. 

 بلى( 4>)تعلمون ال ما هللا على تقولون أم عهده هللا ٌخلؾ فلن عهدا هللا عند أتخذتم قل معدودة أٌاما إال النار تمسنا لن وقالوا: } وقوله

البقرة( { ]3>)خالدون فٌها هم النار أصحاب فؤولئك خطٌئته به وأحاطت سٌئة كسب من ]. 

 ٌومكم لقاء وٌنذرونكم ربكم آٌات علٌكم ٌتلون منكم رسل ٌؤتكم ألم خزنتها لهم وقال أبوابها فتحت جاإوها إذا حتى: } تعالى وقوله

( { 6;)المتكبرٌن مثوى فبئس فٌها خالدٌن جهنم أبواب ادخلوا قٌل( 3;)الكافرٌن على العذاب كلمة حقت ولكن بلى قالوا هذا

 كلما: } تعالى وقوله ،[;7:المائدة{ ] مقٌم عذاب ولهم منها بخارجٌن هم وما النار من ٌخرجوا أن ٌرٌدون: } تعالى وقوله ،[الزمر]

 تدل( كلما) ألن العذاب؛ ألجل للجلود التبدٌل دوام على فدل ،[:9:النساء{ ] العذاب لٌذوقوا ؼٌرها جلودا بدلناهم جلودهم نضجت

والدوام التكرار على . 

كثٌر القرآن فً ونحوها ،[66:الحج{ ] فٌها أعٌدوا ؼم من منها ٌخرجوا أن أرادوا كلما: } وقوله . 

لهما الخلود وأوجبت العاصم، ونفت النصٌر، ونفت الشفٌع، نفت ألنها ق؛والفسا للكفار، الشفاعة تبطل اآلٌات فهذه . 



 بؤن باإلرجاء ٌقول من ٌروجه قد ما وأما هذا ٌخرج، ثم ذنبه، بقدر ٌعذب إنما ٌقول من قول وأبطلت وبعده، الدخول، قبل فؤبطلتها

ٌخلفه لٌس والوعٌد ووعده: شرح فً علٌهم الجواب مر فقد القطع، تفٌد ال الخلود عموم أدلة . 

 السبلم، علٌهم طالب أبً بن علً بن الحسن بن الحسن بن هللا عبد بن موسى عن بسنده الحسنً العباس أبو رواه ما السنة ومن هذا

 أصحابً رب ٌا: فؤقول عنً، فٌدفعون رجال، الحوض علً سٌرد أال: ))قال أنه وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً عن آبائه، عن

3(()سحقا سحقا: فؤقول سنتك، وؼٌروا بعدك، أحدثوا إنهم محمد ٌا: فٌقول أصحابً، ). 

 ٌكسى الخبلئق أول إن: ))قال أنه وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً عن عنه هللا رضً عباس ابن عن صحٌحه فً البخاري وأخرج

 ما تدري ال إنك: فٌقول أصحابً، أصحابً رب ٌا: فؤقول الشمال ذات بهم فٌؤخذ أمتً من برجال سٌجاء وإنه إبراهٌم، القٌامة ٌوم

الخبر الخ( 6..(() بعدك أحدثوا . 

 رب ٌا: فؤقول دونً اختلجوا ألنتولهم إلٌهم هوٌت إذا حتى منكم رجال ولٌرفعن الحوض، على فرطكم أنا: ))مسعود ابن وعن

مثله حذٌفة وعن ،(7(()بعدك أحدثوا ما تدري ال إنك: فٌقول أصحابً أصحابً . 

 ال إنك: فٌقال أصحابً، رب ٌا: فؤقول. دونً لٌختلجن ثم منكم، رجال معً ولٌرفعن الحوض، على فرطكم أنا: ))مسعود ابن وعن

مثله حذٌفة وعن ،((بعدك أحدثوا ما تدري . 

 رب أي: فؤقول. دونً اختلجوا ألناولهم أهوٌت إذا حتى منكم رجال إلً لٌرفعن الحوض، على فرطكم أنا: ))مسعود ابن وعن

بعدك أحدثوا ما تدري ال: ٌقول. أصحابً )). 

الحدٌث إلخ ،...((دونً اختلجوا عرفتهم حتى الحوض أصحابً من ناس علً لٌردن: ))أنس وعن . 

8(()بعدي ؼٌر لمن سحقا سحقا: فؤقول. بعدك أحدثوا ما تدري ال إنك: فٌقال. منً إنهم: فؤقول: ))الخدري سعٌد أبً رواٌة وفً ). 

: قوله إلى الخبر، ،((أصحابً رب ٌا: فؤقول الحوض، عن فٌحلئون أصحابً من رهط القٌامة ٌوم علً ٌرد: ))هرٌرة أبً وعن

القهقرى أدبارهم على ارتدوا إنهم)) )). 

 ٌرد: ))قال وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً أن وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً أصحاب عن ٌحدث كان أنه المسٌب ابن سعٌد وعن

البخاري فً ما انتهى. وٌطردون ٌمنعون أي الخ، ،...((عنه فٌحلئون أصحابً من رجال الحوض على . 

وأنس هرٌرة أبً عن ذلك نحو مسلم وأخرج . 

ومسلم البخاري رواه( 9(()نمام الجنة ٌدخل ال: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى قوله وكذا . 

 ٌجؤ ٌده فً فحدٌدته بحدٌدة، نفسه قتل من: ))قال وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول أن هرٌرة أبً وعن: الشافً تخرٌج فً وقال

 أبدا، فٌها مخلدا خالدا جهنم نار فً ٌتحساه ٌده فً فسمه بسم، نفسه قتل ومن أبدا، فٌها مخلدا خالدا جهنم نار فً القٌامة، ٌوم بطنه بها

:(()أبدا فٌها مخلدا خالدا جهنم نار فً ٌتردى فهو نفسه، فقتل جبل من تردى ومن ). 

[ الجنة رائحة ٌرح لم منه خٌر هو من ٌجد وهو محاباة قرابة ذا ولى من: ))عساكر ابن وأخرج[ 87/ 7: الشافً )). 

[  وإن الجنة، رائحة ٌرح لم معاهدا قتل من: ))مرفوعا عمر ابن عن ماجه وابن والنسائً، والبخاري، أحمد، وأخرج[ 89/ 7: الشافً

عاما أربعٌن مسٌرة من لٌوجد رٌحها )). 

[  علٌه هللا حرم هدنة فً معاهدا قتل من: ))مرفوعا بكر أبً عن والحاكم، والترمذي، داوود، وأبو أحمد، وأخرج[ 89/ 7: الشافً

;(()الجنة ). 

 بن جبٌر عن والترمذي ومسلم، البخاري، رواه رحم قاطع ٌعنً: سفٌان قال(( قاطع الجنة ٌدخل ال: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وعنه

>)مرفوعا مطعم ). 

[ : ألٌم عذاب ولهم ٌزكٌهم وال إلٌهم، ٌنظر وال القٌامة، ٌوم هللا ٌكلمهم ال ثبلثة: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وعنه[ 89/ 7: الشافً

الكاذبة بالحلؾ سلعته والمنفق والمنان، المسبل، )). 



=()الكامل المثل) من تمت وأحمد] ماجه وابن والنسائً، والترمذي، داوود، وأبو مسلم، أخرجه(( إزاره المسبل: ))رواٌة وفً ). 

 العاق: الجنة ٌدخلون وال القٌامة، ٌوم إلٌهم هللا ٌنظر ال ثبلثة: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى عنه عمر ابن عن باهلل المرشد وأخرج

34(()أعطى بما والمنان الخمر، ومدمن لوالدٌه، ). 

(( متكبر وعالم كذاب، وملك زان، شٌخ: ألٌم عذاب ولهم: ))قوله إلى ،((هللا ٌكلمهم ال ثبلثة: ))ٌرةهر أبً عن مسلم رواٌة وفً

33.)التخرٌج من انتهى ) 

 أٌضا؛ الفساق خلود على ودالة بعده، وال النار، دخول قبل ال للفساق الشفاعة عدم على الدالة المتقدمة لآلٌات مإٌدة الرواٌات فهذه

(( الجنة رائحة ٌرح لم: ))بعضها وفً ،((أبدا فٌها مخلدا خالدا: ))قوله مثل مإكدا الخلود مع الدخول بلزوم تصرٌح بعضها فً ألن

الجنة دخول عدم عن كناٌة . 

ثالثة دار لعدم الجنة فً الدخول لزم قبلت إن الشفاعة ألن الدخول؛ عدم عن أٌضا كناٌة إلٌهم ٌنظر وال هللا، ٌكلمهم ال وكذلك . 

 أعلم فلما وبدلوا ؼٌروا أنهم ٌدر لم أنه على ٌدل(( سحقا: ))قال ثم ونحوها(( أصحابً أصحابً رب ٌا: ))األولى الرواٌات فً وقوله

سحقا: ))قال )). 

لهم تقبل ال الشفاعة أن على أٌضا وٌدل . 

 ضربهما وقد شٌئا، زوجتٌهما عن والسبلم الصبلة علٌهما لوط والنبً هو ٌؽن ولم ولده، فً مخاطبته فً نوحا النبً هللا عاتب وقد

 منكن ٌؤت من النبًء نساء ٌا: } تعالى هللا قال المضاعؾ بالعذاب وهددهن وسلم، وآله علٌه هللا صلى هللا رسول لزوجات مثبل هللا

74:األحزاب{ ] ٌسٌرا هللا على ذلك وكان ضعفٌن العذاب لها ٌضاعؾ مبٌنة بفاحشة ]. 

ألبٌه وآله علٌه هللا اتصلو إبراهٌم استؽفار هللا ٌقبل ولم . 

 تركن كدت لقد: } وقال ،[4>:التوبة{ ] لهم هللا ٌؽفر فلن مرة سبعٌن لهم تستؽفر إن: } وسلم وآله علٌه هللا صلى محمد نبٌه فً وقال

اإلسراء( { ]9;)نصٌرا علٌنا لك تجد ال ثم الممات وضعؾ الحٌاة ضعؾ ألذقناك إذا( 8;)قلٌبل شٌئا إلٌهم ]. 

[ للحكمة الكبائر ألهل الشفاعة منافاة ] 

 وتحمل ومنذرا،, مبشرا سنة وعشرٌن ثبلث نحو قومه فً لبث وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً فؤلن للحكمة؛ مخالفتها وأما هذا

 األؼذٌة دخول من ٌمنعون سنٌن، ثبلث نحو هاشم وبنو هو الشعب فً حوصر وقد واإلٌذاء، والسب، الخوؾ، من الشدٌدة المتاعب

 ال ثم مهاجرا، المدٌنة إلى سار ثم الؽار، فً واختفى قتله، على قرٌش وأجمعت الشدٌد، الجهاد وتحمل المحتاجات، وجمٌع إلٌهم،

عمره بقٌة جهاد فً زال . 

 بناه، ما فهدم لكم، أشفع سوؾ وأنا المحرمات، وافعلوا الواجبات، اتركوا: لهم قال الرسالة وبلػ بنٌانه، وشٌد الدٌن، قواعد أسس فلما

 ومثل ،[6=:النحل{ ] أنكاثا قوة بعد من ؼزلها نقضت كالتً}  منثورا هباء آخرها إلى الرسالة أول من عمله وٌصٌر شٌد، ما وخرب

العالمٌن؟ رب برسول فكٌؾ قوم، زعٌم عن فضبل أسرة، كبٌر ٌفعله ال هذا !. 

 ٌنطق وما: } بقوله بذلك هللا له شهد وقد كٌؾ وأمانته صدقه، علم من إال ٌرسل ال وهللا هلل، خائنا كان نفسه تلقاء من فعله كان فإن

 منه لقطعنا ثم( 89)بالٌمٌن منه ألخذنا( 88)األقاوٌل بعض علٌنا تقول ولو}  ،[النجم( { ]8)ٌوحى وحً إال هو إن( 7)الهوى عن

علٌه مزٌد ال بما إثباتها مر وقد هللا، بحكمة مخبل كان هللا من بوحً قاله كان وإن ،[الحاقة( { ]:8)الوتٌن . 

[ الكبائر ألهل شفاعتً على الجواب ] 

أمتً من الكبائر ألهل شفاعتً: ))رواٌات روٌت قد: قٌل فإن )). 

 أول نسً الرواة بعض فلعل العدل، من مقبولة والزٌادة ،((أمتً من الكبائر ألهل شفاعتً لٌست: ))الرواٌات بعض فً: له قٌل

تركه أو الحدٌث، . 

 فؤهمل ،((أمتً من الكبائر ألهل شفاعتً: ))فقال شفاعة؟ التائبٌن الكبائر ألهل هل: سئل وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً أن أو

والحكمة مرت، التً والرواٌات القرآن، لمنافاة كذب فهو وإال السإال، الراوي . 



 فٌها، والترؼٌب الفواحش، فً التسهٌل نتائجه فإن نتائجه، وما الحدٌث هذا معنى إلٌه ٌإول كٌؾ هذا كتابنا على الواقؾ أٌها انظر

 واقطعوا واسرقوا، واقتلوا، والزكاة، الحج، واتركوا رمضان، شهر وأفطروا الصبلة، اقطعوا معناه فٌصٌر بالواجبات اإلخبلل وفً

لكم أشفع سوؾ وأنا المحرمات، كل وافعلوا الخمر، واشربوا الطرٌق، . 

المهزلة هذه من ورسوله هللا حاشا! حكٌم؟ هذا مثل ٌفعل فهل كلها، للشرٌعة هدم هذا ففً . 

 فً هذا مثل ولكفاهم الدٌن، هذا مثل فً الدخول عدم فً مطمئنٌن ولكانوا السخرٌة، ؼاٌة بنا لسخروا دٌننا هذا أن الكفار ٌعرؾ ولو

أٌضا وبالرب بها، والكفر الرسالة، رد . 

ورسوله؟ هللا معصٌته إلى أو ورسوله، هللا إلى دعاة الدٌن هذا إلى الدعاة فهل !. 

[ وحقٌقته اإلٌمان ] 

 

43- ٌنفرد بالتصدٌق وهو بمإمن...  خالقه هللا ٌطٌع ال من ولٌس  

44- ٌعتقد كان قد ما الفعل لصدق...  مهجته اإلٌمان خالط قد كان لو  

45- ٌجتهد الرحمن طاعة فً لصار...  بمبعثه حقا إٌمانه كان أو  

 

 قول وهً الدٌنٌة، الشرعٌة الحقٌقة وٌنكرون التصدٌق، وهو اللؽوٌة، الحقٌقة على اإلٌمان معنى تبقٌة ٌحاولون المرجئة أن اعلم

 والحكم للمإمنٌن، مدحا وجد ما كل أن وهو وتثبٌته، اإلرجاء لدعم مؽزى ذلك فً ولهم باألركان، وعمل بالجنان، واعتقاد باللسان،

 اآلن بها نؤتً والتً سابقا، قدمناها التً األدلة ولكن المعاصً، ٌعمل كان ولو للمصدق، ثابت فإنه السنة، أو القرآن، فً بالجنة لهم

: } تعالى كقوله الصالح، بالعمل وٌقٌدها إال اللؽوي بالمعنى القرآن فً تستعمل هللا بحمد تجدها وال شٌدوا، ما وتهدم أبرموا، ما تنقض

كثٌر ونحوها ،{  صالحا وٌعمل باهلل ٌإمن: } قوله وفً ،{  الصالحات وعملوا آمنوا الذٌن إال . 

مسائل ثبلث التصدٌق فً المبحث هذا وفً : 

النفاق هو وهذا فقط، باللسان اإلقرار: األولى . 

الفسق هو وهذا الكبائر ارتكاب مع بالجنان واالعتقاد باللسان، اإلقرار: الثانٌة . 

هذا فً شرعٌة حقٌقة صار أنه أعنً الشرع، فً اإلٌمان هو وهذا باألركان، والعمل بالجنان، واالعتقاد باللسان، اإلقرار: الثالثة . 

 قولوا ولكن تإمنوا لم قل آمنا األعراب قالت: } تعالى لقوله شرعا، وال لؽة، ال اإلٌمان فً حقٌقة أظنه فما فقط باللسان التصدٌق أما

38:الحجرات{ ] قلوبكم فً اإلٌمان ٌدخل ولما أسلمنا ]. 

__________ 

ـص3ط) المصابٌح _ (1)  

/  6 ج) - ومسلم البخاري الصحٌحٌن بٌن الجمع( ;8=; ص/  34 ج) -( فقط أحادٌث) الرسول أحادٌث من األصول جامع _ (2)

>7 ص ) 

(3) _ =3; ص/  3 ج) - الشٌخان علٌه اتفق فٌما والمرجان اللإلإ ) 

 

 السنة شرح( 833 ص/  79 ج) - التسعة الكتب فً الصحابة مسند( :>8 ص / 6 ج) - التسعة الكتب فً الصحابة مسند - (4)

 ص/  3 ج) -( فقط احادٌث) السنة شرح( >3; ص/  3 ج) - الشٌخان علٌه اتفق فٌما والمرجان اللإلإ( 893 ص/  ; ج) - للبؽوي



 ص/  9 ج) - االستذكار( 849 ص/  77 ج) - البخاري صحٌح شرح القاري عمدة( 633 ص/  7 ج) - المصابٌح مشكاة( :349

=3 ص/  3 ج) - القبر وسإال للموت اإلستعداد( 333 ) 

 اإلٌمان شعب(;>3 ص/  6 ج) - الصالحٌن رٌاض( 7639 ص/  3 ج) - محمدالعجري علً العبلمة السٌد/السعادة مفتاح - (5)

 صحٌح( 6=8 ص/  ; ج) - اإلٌمان شعب( =87 ص/  78 ج) - التسعة الكتب فً الصحابة مسند( 9>8 ص/  66 ج) - للبٌهقً

 ج) - أصبهان أخبار( :=7 ص/  9 ج) - حنبل بن أحمد مسند( 3=7 ص/  9 ج) - حنبل بن أحمد مسند( 343 ص/  3 ج) - مسلم

 خزٌمة البن التوحٌد( 3;7 ص/  ; ج) - البزار مسند ـ الزخار البحر( :7 ص/  6 ج) - للخرائطً القلوب اعتبلل( 6;7 ص/  =

 المسند( :34 ص/  3 ج) - والنمٌمة الؽٌبة( 397 ص/  3 ج) - الصمت( 363 ص/  3 ج) - والنمٌمة الؽٌبة ذم( == ص/  6 ج) -

 فً المطالب أسنى( := ص/  ; ج) - اإلحٌاء أحادٌث تخرٌج(77 ص/  9 ج) - األشراؾ تحفة( 4>3 ص/  33 ج) - الجامع

 - العراقً الحافظ تخرٌج ومعه الدٌن علوم إحٌاء( 6;7 ص/  6 ج) - الخفاء كشؾ( =76 ص/  3 ج) - المراتب مختلفة أحادٌث

 ص/  3 ج) - مسلم على الدٌباج( 8=3 ص/  3 ج) - الفتح مقدمة( :8 ص/  7 ج) - والترهٌب الترؼٌب صحٌح( 6:8 ص/  8 ج)

 ص/  6 ج) - الكبائر اقتراؾ نع الزواجر( ;77 ص/  3 ج) - األذكار( ;>: ص/  6 ج) - األثر أصول إلى النظر توجٌه( >33

/  3 ج) - للنووي األذكار( ;>3 ص/  6 ج) - الصالحٌن رٌاض( 3:8 ص/  3 ج) - اآلداب منظومة شرح فً األلباب ؼذاء( =:6

3:4 ص/  3 ج) - الكبائر( 849 ص/  3 ج) - المحمدٌة العهود( 767 ص/  7 ج) - والترهٌب الترؼٌب( 9>; ص ) 

(6) - [ ( 6884)رقم( :>8/7) صحٌحه فً والترمذي ،(9886) رقم( =;9/63) صحٌحه فً البخاري أخرجه[ ;7/7: الشافً

 رقم( 6/696) سننه فً والدارمً( 39:99) رقم( 67/>) سننه فً والبٌهقً ،(93;3) رقم( 6/878) االوسط فً والطبرانً

( :683 رقم( ;73)مسنده فً والطٌالسً( =3/34) صحٌحه فً ومسلم( :>=9) رقم( 37/769) صحٌحه فً حبان وابن( 67:6)

883;) رقم( 6/689) مسنده فً حنبل بن وأحمد ). 

(7) - [  فً والبٌهقً ،(4:;6) رقم( 7>/7) داود وأبو( 7=647) رقم( :9/7) المسند فً أحمد الحدٌث أخرج ،[89/ 7: الشافً

 المستدرك فً والحاكم ،( =8=:) رقم( 663/ 8) والنسائً( 6>>8) رقم( 684/ 33) حبان وابن( 3:6:3) رقم( 67>/ >) السنن

 مسنده فً والطٌالسً( 6948) رقم( >74/ 6) والدارمً( 79>) رقم( 637ص) المنتقى فً والنٌسابوري ،(378) رقم( 349/ 3)

=;>) رقم( >33ص) ) 

(8) - [  رقم( 6673/ 9) والبخاري( ;==36) رقم( ;6/ ;) والبٌهقً( 898) رقم( ==3/ 6) حبان ابن أخرجه[ 93/ 7: الشافً

( 7>/8) وأحمد( :=:3) رقم( 377/ 6) داود وأبو ،(=4=3) رقم( :73/ 8) والترمذي( :699) رقم( 3>=3/ 8) ومسلم ،(>9:7)

3=7;) رقم( 9>7/ 37) ٌعلى وأبو ،(:4>:3) رقم ), 

(9) - [ 7/94 الشافً ] 

(10) - [  والنسائً( 8>77) رقم( >;3/>) صحٌحه فً حبان وابن( 6>>:) رقم( 643/ 6) المسند فً أحمد أخرجه[ =8/ 7: الشافً

63=8) رقم( :;7/3) سننه فً ). 

هللا رحمه الحوثً الحسٌن بن الحسن العبلمة للوالد الشافً تخرٌج - (11) . 

(1/10) 

 هللا لرسول إنك نشهد لواقا المنافقون جاءك إذا: } تعالى وقوله ،[;3:ٌوسؾ{ ] صادقٌن كنا ولو لنا بمإمن أنت وما: } تعالى وقوله

 اآلخر وبالٌوم باهلل آمنا ٌقول من الناس ومن: } تعالى وقوله ،[3:المنافقون{ ] لكاذبون المنافقٌن إن ٌشهد وهللا لرسوله إنك ٌعلم وهللا

 وإال حق، فهو تطابقا فإن عنه ومعبر مترجم اللسان وإنما بالقلب، التصدٌق هو اإلٌمان أن على فدل ،[>:البقرة{ ] بمإمنٌن هم وما

 لها تعلق ال إخبارٌة قضٌة ألنها ؛{  بمإمن أنت وما: } السبلم علٌهم ٌعقوب أوالد قول هذا ٌإكد اللؽوي اإلٌمان هو فهذا كذب فهو

به جاءوا وبما ورسله باهلل، باإلٌمان . 

 وعملوا}  ،{  صالحا وٌعمل: } بنحو علٌه العطؾ بقرٌنة مجازا اللؽوي اإلٌمان على اآلٌات من كثٌر فً اإلٌمان هللا أطلق وقد هذا

 { . الصالحات

[ الشرعً اإلٌمان ] 



باألركان وعمل بالجنان، واعتقاد باللسان، قول فهو الشرعً اإلٌمان وأما . 

( 6)ٌتوكلون ربهم وعلى إٌمانا زادتهم آٌاته علٌهم تلٌت وإذا قلوبهم وجلت هللا ذكر إذا الذٌن المإمنون إنما: } تعالى هللا قول ودلٌله

 باهلل آمنوا الذٌن المإمنون إنما: } تعالى وقوله ،[األنفال( { ]8)حقا المإمنون هم أولئك( 7)ٌنفقون رزقناهم ومما الصبلة ٌقٌمون الذٌن

6::النور{ ] ٌستؤذنوه حتى ٌذهبوا لم جامع أمر على معه كانوا وإذا ورسوله ]. 

 إنما: } تعالى وقوله ،[66:المجادلة] اآلٌة الخ... { ورسوله هللا حاد من ٌوآدون اآلخر والٌوم باهلل ٌإمنون قوما تجد ال: } تعالى وقوله

39:الحجرات{ ] الصادقون هم أولئك هللا سبٌل فً وأنفسهم بؤموالهم وجاهدوا ٌرتابوا لم ثم ورسوله باهلل آمنوا الذٌن المإمنون ]. 

 ،[93:المائدة{ ] منهم فإنه منكم ٌتولهم ومن بعض أولٌاء بعضهم أولٌاء والنصارى الٌهود تتخذوا ال آمنوا الذٌن أٌها ٌا: } تعالى وقوله

 الزكاة وٌإتون الصبلة وٌقٌمون المنكر عن وٌنهون بالمعروؾ ٌؤمرون بعض أولٌاء بعضهم والمإمنات والمإمنون: } تعالى وقوله

 كثٌرا ولكن أولٌاء اتخذوهم ما إلٌه أنزل وما والنبًء باهلل ٌإمنون كانوا ولو: } تعالى وقوله ،[3;:التوبة{ ] ورسوله هللا وٌطٌعون

 بآٌاتنا ٌإمن إنما: } تعالى وقوله ،[4>:المائدة{ ] كفروا الذٌن ٌتولون منهم كثٌرا ترى: } تعالى قوله بعد ،[3>:المائدة{ ] فاسقون منهم

 وطمعا خوفا ربهم ٌدعون المضاجع عن جنوبهم تتجافى( 39)ٌستكبرون ال وهم ربهم بحمد وسبحوا سجدا خروا بها ذكروا إذا الذٌن

 أنه على تدل اآلٌات فهذه[.349:النحل{ ] ٌإمنون ال الذٌن الكذب ٌفتري إنما: } تعالى وقوله ،[السجدة( { ]:3)ٌنفقون رزقناهم ومما

التصدٌق ٌكفً ال . 

المعصٌة واقعوا ألنهم اإلٌمان؛ اسم عنهم نفى بعضها ففً . 

المطٌعٌن على اإلٌمان وقصر حصر وبعضها . 

الواجبات فعل وهً المإمنٌن صفات ذكر بعضها وفً . 

المقدس بٌت إلى الصبلة به والمراد ،[387:البقرة{ ] إٌمانكم لٌضٌع هللا كان وما: } تعالى قوله األدلة ومن . 

[ الشرعً اإلٌمان على السنة من األدلة ] 

3(()اإلٌمان شطر الوضوء: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وقوله ). 

باألركان وعمل بالجنان، واعتقاد باللسان، قول اإلٌمان: ))وقوله )). 

6.)قال كما أو(( الطرٌق من األذى إماطة وأدناها هللا، إال إله ال أعبلها شعبة وسبعون بضع اإلٌمان: ))وقوله ) 

وبوائقه ؼشمه جاره ٌؤمن لم من: قال هللا؟ رسول ٌا من: قٌل آمن، ما: ))وقوله )). 

7(()مإمن وهو ٌشربها حٌن الخمر ٌشرب وال مإمن وهو ٌزنً حٌن الزانً ٌزنً ال: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وقوله ). 

 وهو ٌسرق حٌن ٌسرق وال مإمن، وهو ٌزنً حٌن الزانً ٌزنً ال: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول قال: قال هرٌرة أبً وعن

8(()مإمن وهو رإوسهم إلٌه المإمنون ٌرفع شرؾ ذات نهبة ٌنتهب وال مإمن، ). 

9(()مإمن وهو الخمر ٌشرب وال مإمن، وهو الزانً ٌزنً ال: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول قال: قال سعٌد أبً وعن ). 

:(()بوائقه جاره ٌؤمن حتى مإمنا ٌكون ال الرجل إن: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول قال: قال أنس وعن ). 

;(()له عهد ال لمن دٌن وال له، أمانة ال لمن إٌمان ال: ))حدٌث وفً ). 

 أنه وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً وعن ،(>(()حرامه وٌحرم حبلله ٌحل لم من بالقرآن آمن ما: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وعنه

مسعود ابن عن الحلٌة فً نعٌم وأبو الكبٌر، فً الطبرانً أخرجه( =(()النار فً والخداع المكر. منا فلٌس ؼشنا من: ))قال . 

شرك فإنه الرٌاء اتقوا: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول وقال )). 

بخٌبل وال جبانا، المإمن تجد ال: ))قال أنه وسلم وآله علٌه هللا صلى وعنه )). 



34(()اإلٌمان ذهب الصبر ذهب فإذا الجسد، من الرأس بمنزلة اإلٌمان من الصبر: ))وروي ). 

__________ 

 - والحكم العلوم جامع( 7: ص/  3 ج) - الشفاء ألحادٌث الجامع األسنى النور( 47>3 رقم ، :3/39) شٌبة أبى ابن أخرجه - (1)

( 9 ص/  6 ج) - للنسائً الكبرى السنن( >66 ص/  ; ج) ،(;=3 ص/  3 ج) - شٌبة أبً ابن مصنؾ( :3: ،39: ص/  3 ج)

 ،( =9=66 رقم ، 9/787) أحمد أخرجه: وقال( 737 ص/  8 ج) - األحادٌث جامع( 688 ص/  : ج) - للبٌهقً اإلٌمان شعب

 رقم ، =>3/3) عوانة وأبو ،( 97: رقم ، 8;3/3) والدارمى ،( 4>6 رقم ،3/346) ماجه وابن ،( ;687 رقم ، 9/9) والنسائى

 ،(676 ص/  37 ج) - األحادٌث جامع ،(7867 رقم ، 8>7/6) الكبٌر فى والطبرانى ،( 88> رقم ، 7/367) حبان وابن ،( 43:

 ص/  9 ج) - النسائً سنن( 3=696 ،=3763 ،7989 ص/  3 ج) - للسٌوطً الكبٌر الجامع أو الجوامع جمع( > ص/  67 ج)

/  3 ج) - ماجه ابن سنن( 684 ،:67 ص/  >8 ج) - التسعة الكتب فً الصحابة مسند( 747 ص/  3 ج) عوانة أبً مستخرج( >

 ابن صحٌح( : ص/  7 ج) - اإلٌمان شعب( 9 ص/  6 ج) - الكبرى النسائً سنن( 979 ص/  9 ج) - الترمذي سنن( 346 ص

( 3;3 ص/  : ج) ،(:39 ص/  3 ج) - شٌبة أبً ابن مصنؾ( :33 ص/  8 ج) - الشامٌٌن مسند( 367 ص/  7 ج) - حبان

 تعظٌم( ;38 ص/  3 ج) - سبلم بن للقاسم الطهور( 363 ص/  3 ج) - شٌبة أبً البن اإلٌمان( 4>9 ص/  3 ج) - الظمآن موارد

 ج) - الجامع المسند( :73 ،>>6 ،8>6 ص/  = ج) - العمال كنز( 98 ص/  3 ج) - المتناثر نظم( 878 ص/  3 ج) - الصبلة قدر

 صحٌح على قطنً الدار الشٌخ أشكل عما مسعود أبً للشٌخ األجوبة كتاب(. ;63 ص/  33 ج) - األشراؾ تحفة(. 4;8 ص/  >7

 ص/  : ج) - النسائً سنن وضعٌؾ صحٌح(. ;3 ص/  > ج) - الترمذي سنن وضعٌؾ صحٌح( ; ص/  3 ج) - الحجاج بن مسلم

 ص/  ;6 ج) ،(;86 ص/  6 ج) - الصؽٌر الجامع وضعٌؾ صحٌح( 796 ص/  3 ج) - ماجة ابن سنن وضعٌؾ صحٌح( 3>

 ج) - والترهٌب الترؼٌب صحٌح(.96 ص/  3 ج) - ماجة ابن صحٌح(. 3733 ،7= ص/  3 ج) - وزٌادته الصؽٌر الجامع(. 4>3

/  7 ج) - النسائً سنن شرح(. 898 ص/  7 ج) - للكشمٌري الشذي العرؾ(. 4;3 ص/  7 ج) - الترمذي صحٌح(.89 ص/  3

 ج) - والحكم العلوم جامع( ;>8 ص/  : ج) - القدٌر فٌض(. =69 ،>69 ص/  3 ج) - ماجه ابن على السندي حاشٌة(. 8:3 ص

 بشرح التٌسٌر(.9 ص/  9 ج) - النسائً لسنن السٌوطً شرح( : ،9 ص/  9 ج) - النسائً على السندي حاشٌة( 7 ،6 ص/  68

7 ،6 ص/  69 ج) -والحكم العلوم جامع( >7= ص/  6 ج) ،(=>6 ص/  3 ج) - للمناوى ـ الصؽٌر الجامع ) 

 ص/  6 ج) - مشكبلته وإٌضاح داود أبً سنن تهذٌب( 976 ص/  : ج) - للنسائً الكبرى السنن. الحدٌث نص عن ٌبحث _ (2)

 المجاز( =3 ص/  3 ج) -( فقط أحادٌث) الرسول أحادٌث من األصول جامع. الحدٌث( >9 ص/  33 ج) - األحادٌث جامع( :77

 - النسائً سنن اإلٌمان شعب ذكر( 7>8 ص/  > ج) - النسائً سنن(=:6 ص/  3 ج) - للسٌوطً الكبٌر الجامع أو الجوامع جمع

 السنة شرح( >3 ص/  3 ج) - للبؽوي السنة شرح(=7 ص/  3 ج) - محقق.  الفوائد ومنبع الزوائد مجمع(8>8 ص/  > ج)

 : ج) - الكبرى النسائً سنن( 64ص/  = ج) - األوسط المعجم(9= ص/  ; ج) - األوسط المعجم( > ص/  3 ج) -( فقط احادٌث)

 صحٌح( 334 ص/  > ج) - النسائً سنن( 334 ص/  > ج) - النسائً سنن(976 ص/  : ج) - الكبرى النسائً سنن(976 ص/ 

 ص/  3 ج) - الطٌالسً مسند( 7: ص/  3 ج) - مسلم صحٌح(864 ص/  3 ج) - حبان ابن صحٌح( :>7 ص/  3 ج) - حبان ابن

( 347 ص/  8 ج) - للطبرانً الدعاء( :8 ص/  3 ج) - مسلم صحٌح( 337 ص/  3 ج) - النبوٌة السنة كنوز صحٌح( :73

( :>; ص/  6 ج) - الصبلة قدر تعظٌم( =4; ص/  6 ج) - الصبلة قدر تعظٌم( 3=6 ص/  3 ج) - للخرائطً األخبلق مكارم

 كنز( 38 ص/  3 ج) - الفوائد بعومن الزوائد مجمع( 34> ص/  6 ج) - الصبلة قدر تعظٌم( 49> ص/  6 ج) - الصبلة قدر تعظٌم

 ج) - النسائً سنن وضعٌؾ صحٌح( 67 ص/  3 ج) - الخفاء كشؾ( ;7 ص/  3 ج) - الزوائد مجمع( 79 ص/  3 ج) - العمال

 البن اإلٌمان(  صحٌح( ) > ص/  3 ج) - تٌمٌة البن اإلٌمان( ;; ص/  33 ج) - النسائً سنن وضعٌؾ صحٌح( :; ص/  33

 الترمذي علل شرح( 6 ص/  3 ج) - المصابٌح مشكاة( 6: ص/  3 ج) - الطحاوٌة تخرٌج(  صحٌح( ) 396 ص/  3 ج) - تٌمٌة

 ص/  36 ج) - بطال ابن شرح( 797 ص/  7 ج) - بطال ابن شرح( 79 ص/  3 ج) - بطال ابن شرح( 4=3 ص/  3 ج) - كامبل

 شرح المفاتٌح مرقاة( 8>6 ص/  7 ج) - القدٌر فٌض( 679 ص/  7 ج) - القدٌر فٌض( 64: ص/  3 ج) - القدٌر فٌض( =33

( 679 ص/  = ج) - التمهٌد( 6>6 ص/  > ج) - االستذكار( :38 ص/  6 ج) - االستذكار( 833 ص/  38 ج) - المصابٌح مشكاة

 المعبود عون( 7 ص/  6 ج) - مسلم على النووي شرح( 389 ص/  3 ج) - مسلم على النووي شرح( 36 ص/  66 ج) - التمهٌد

 مسلم صحٌح صٌانة( 8 ص/  79 ج) - والمصطلح الحدٌث قسم( 7 ص/  38 ج) - والمصطلح الحدٌث قسم( 6>6 ص/  36 ج) -

637 ص/  3 ج) - البخاري اإلمام منهج( 8=3 ص/  3 ج) - ) 

/  6 ج) - بطة البن الكبرى اإلبانة(6;8 ص/  6 ج) - بطة البن الكبرى اإلبانة(:>3 ص/  34 ج) - للبٌهقً الكبرى السنن - (3)

 جامع( 788 ص/  6 ج) - مشكبلته وإٌضاح داود أبً سنن تهذٌب( 7>8 ص/  6 ج) - بطة البن الكبرى اإلبانة( 7;8 ص



 الجامع أو الجوامع جمع( 4;7= ص/  33 ج) -( أحادٌثفقط) الرسول أحادٌث من األصول جامع( ;39 ص/  ;3 ج) - األحادٌث

 ص/  3 ج) - محقق.  الفوائد ومنبع الزوائد مجمع( 883 ص/  6 ج) - البٌهقى سنن( >89=3 ص/  3 ج) - للسٌوطً الكبٌر

 فٌما والمرجان اللإلإ( 97 ص/  7 ج) - التسعة الكتب فً الصحابة مسند( :8 ص/  7 ج) - التسعة الكتب فً الصحابة مسند( =33

 بن عبد مسند( =69 ص/  6 ج) - الشامٌٌن مسند( :>3 ص/  34 ج) - الكبرى البٌهقً سنن( 64 ص/  3 ج) - الشٌخان علٌه اتفق

 ألبً بؤصبهان المحدثٌن طبقات( ;;8 ص/  8 ج) - لبللكائً والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح( :>3 ص/  3 ج) - حمٌد

 3 ج) - البختري ابن جعفر أبً مصنفات فٌه مجموع( ;> ص/  7 ج) - األعرابً ابن معجم( 4=8 ص/  7 ج) - األصبهانً الشٌخ

 3 ج) - الزوائد مجمع( 767 ص/  7 ج) - الفوائد ومنبع الزوائد مجمع( 98 ص/  3 ج) - الفوائد ومنبع الزوائد مجمع( >33 ص/ 

/  6 ج) - ماجة ابن صحٌح( :87 ص/  > ج) - ماجة ابن سنن وضعٌؾ صحٌح(9: ص/  =7 ج) - الجامع المسند( 344 ص/ 

/  = ج) - الدارقطنً علل( 789 ص/  = ج) - الدارقطنً علل( 33 ص/  3 ج) - المصابٌح مشكاة(  صحٌح)  - =;73( =78 ص

867 ص/  39 ج) - بطال ابن شرح( 78 ص/  33 ج) - بطال ابن شرح( :78 ص ) 

 أبً ابن مصنؾ ونحوه السدٌدة، االنظار ،3/94 الشجرٌة باهلل المرشد وأمالً ;3/338( المسلمون ٌرفع: )بلفظ السعادة مفتاح - (4)

 ،;7/66 للنسائً الكبرى السنن ،839/; الرزاق عبد مصنؾ ،:>34/3 للبٌهقً الكبرى السنن ،666 ،663/; ،9/934 شٌبة

 واآلثار السنن معرفة ،3/83 للبٌهقً اإلٌمان شعب ،8:3/: للطبري اآلثار تهذٌب ،6;6/8 بطة البن الكبرى اإلبانة ،;:8/6

 الجامع أو الجوامع جمع ،=:7=/33 الرسول أحادٌث من األصول جامع ،;39/;3 ٌثاألحاد جامع ،7>6/ :3 للبٌهقً

 مسند ،67/: ٌعلى أبً مسند ،3/364 الفوائد ومنبع الزوائد مجمع ،897/> النسائً سنن ،6/883 البٌهقً سنن ،>89=3/3الكبٌر

 ،3/64 الشٌخان علٌه اتفق فٌما والمرجان اللإلإ ،3/78 العشرة المسانٌد بزوائد الخٌرة إتحاؾ ،>7/8 التسعة الكتب فً الصحابة

 ،;3/9 الجعد ابن مسند ،:>3/7 راهوٌه بن إسحاق مسند ،:;/3 مسلم صحٌح/ 3/838 حبان ابن صحٌح ،:>/9 األوسط المعجم

 وكتب ،768/=3 البخاري صحٌح شرح القاري عمدة ،:>3/3 حمٌد بن عبد مسند ،=6/69 الشامٌٌن مسند ،=;3/3الحارث مسند

 .أخرى

( 9>8 ص/  : ج) - للطبري اآلثار تهذٌب( :83 ص/  ; ج) - الرزاق عبد مصنؾ( 833 ص/  3 ج) - المطالب تٌسٌر - (5)

=: ص/  =7 ج) - الجامع المسند( :83 ص/  ; ج) - الرزاق عبد مصنؾ( 6:3 ص/  33 ج) - الكبٌر المعجم ) 

 ضعٌؾ( 8: ص/  3 ج) - باهلل المرشد( =6 ص/  3 ج) - الشجرٌة األمالً( 8: ص/  3 ج) - الشجرٌة باهلل المرشد أمالً - (6)

 أمالً( ;;9 ص/  3 ج) - األحكام أصول( بوائقه جاره ٌؤمن حتى مإمنا الرجل ٌكون ال( )7> ص/  6 ج) - والترهٌب الترؼٌب

 ج) - النضٌر الروض تمام المنٌر المنهج( 8: ص/  3 ج) - الشجرٌة باهلل المرشد أمالً( 873 ص/  6 ج) - عٌسى بن أحمد اإلمام

 ابن مصنؾ( >8 ص/  3 ج) - الٌحٌوٌة باألسانٌد النبوٌة األحادٌث درر( 367 ص/  3 ج) - والحكم العلوم جامع( 738 ص/  7

 اإلٌمان شعب( 7 ص/  36 ج) - للبٌهقً اإلٌمان شعب( ; ص/  33 ج) - الرزاق عبد مصنؾ( 346 ص/  : ج) - شٌبة أبً

 الشهاب مسند( ;8 ص/  64 ج) - للبٌهقً اإلٌمان شعب( 67 ص/  64 ج) - للبٌهقً اإلٌمان شعب( 66 ص/  64 ج) - للبٌهقً

 مسند( =77 ص/  7 ج) - القضاعً الشهاب مسند( =>6 ص/  3 ج) - القضاعً الشهاب مسند( =64 ص/  3 ج) - القضاعً

( 66: ص/  3 ج) - شٌبة أبً ابن مسند( 783 ص/  7 ج) - اعًالقض الشهاب مسند( 784 ص/  7 ج) - القضاعً الشهاب

 ص/  39 ج) - األحادٌث جامع( 348 ص/  > ج) - األحادٌث جامع( :;8 ص/  6 ج) - مشكبلته وإٌضاح داود أبً سنن تهذٌب

 أخرجه(9=8 ص/  :3 ج) - األحادٌث جامع( 737/>) عساكر ابن أخرجه: وقال( 6=8 ص/  :3 ج) - األحادٌث جامع( =>8

 ;3 ج) - األحادٌث جامع( 744/>7) عساكر ابن أخرجه(> ص/  ;3 ج) - األحادٌث جامع( 4=;; رقم ، 9/397) الدٌلمى:  أٌضا

 ص/  ;3 ج) - األحادٌث جامع( :8 رقم ، >:/3) مسلم:  أٌضا وأخرجه( . 4=8: رقم ، 9;33/7) ٌعلى أبو أخرجه(=34 ص/ 

( على بن طلق عن الطبرانى()696 ص/  >3 ج) - األحادٌث جامع( وحسن أنس عن اإلٌمان شعب فى والبٌهقى ، أحمد( )3:8

 األصول جامع( =74 ص/  >3 ج) - األحادٌث جامع( . 744; رقم ، 6>8/3) الحاكم أخرجه(6:3 ص/  >3 ج) - األحادٌث جامع

 أحادٌث من األصول جامع مسلم والثانٌة ، ومسلم البخاري األولى أخرج(;3=8 ص/  : ج) -( فقط أحادٌث) الرسول أحادٌث من

 المفرد األدب صحٌح( 4=9> ص/  3 ج) - للسٌوطً الكبٌر الجامع أو الجوامع جمع( >3=8 ص/  : ج) -( فقط أحادٌث) الرسول

( 4: ص/  3 ج) - محقق.  الفوائد ومنبع الزوائد مجمع( =9 ص/  3 ج) - محقق.  الفوائد ومنبع الزوائد مجمع( ;9 ص/  3 ج) -

/  8 ج) - مشكول -ٌعلى أبً مسند( 3:6 ص/  8 ج) - مشكول -ٌعلى أبً مسند( 87 ص/  3 ج) - مشكول - عوانة أبً مستخرج

 فً الصحابة مسند( 4>7 ص/  8 ج) - التسعة الكتب فً الصحابة مسند( =9 ص/  : ج) - مشكول -ٌعلى أبً مسند( ;>3 ص

( 899 ص/  7 ج) - للبؽوي السنة شرح(:;8 ص/  64 ج) - التسعة الكتب فً الصحابة مسند( 3>7 ص/  8 ج) - التسعة الكتب

 الصحٌحٌن على المستدرك( > ص/  3 ج) - العشرة المسانٌد بزوائد المهرة الخٌرة اتحاؾ( 749 ص/  : ج) - للبؽوي السنة شرح

 ج) - التلخٌص فً الذهبً تعلٌقات مع للحاكم الصحٌحٌن على المستدرك( = ص/  3 ج) - التلخٌص فً الذهبً تعلٌقات مع للحاكم



 فى المقصد ؼاٌة( 68> ص/  3 ج) -( فقط احادٌث) السنة شرح( 943 ص/  3 ج) -( فقط احادٌث) السنة شرح( 33 ص/  3

 ص/  > ج) - الكبٌر المعجم( :: ص/  > ج) - األوسط المعجم( 99 ص/  3 ج) - المفرد األدب( 346 ص/  3 ج) - المسند زوائد

 الكبٌر المعجم( ;>3 ص/  66 ج) - الكبٌر المعجم( ;66 ص/  34 ج) - الكبٌر المعجم( :=3 ص/  34 ج) - الكبٌر المعجم( 778

 ص/  8 ج) - اإلٌمان شعب( ::3 ص/  8 ج) - األولٌاء حلٌة( 68 ص/  7 ج) - األولٌاء حلٌة( 837 ص/  66 ج) -

 - ٌعلى أبً مسند( ==3 ص/  ; ج) - ٌعلى أبً مسند( >: ص/  3 ج) - مسلم صحٌح( 6:8 ص/  6 ج) - حبان ابن صحٌح(9=7

/  6 ج) - حنبل بن أحمد مسند( ;>7 ص/  3 ج) - حنبل بن أحمد مسند( 9;7 ص/  33 ج) - ٌعلى أبً مسند( 689 ص/ ; ج)

 ص/  7 ج) - حنبل بن أحمد مسند( 398 ص/  7 ج) - حنبل بن أحمد مسند( 6;7 ص/  6 ج) - حنبل بن أحمد مسند( >>6 ص

 الشهاب مسند( =77 ص/  7 ج) - الشامٌٌن مسند( 6=7 ص/  9 ج) - البزار مسند( 9>7 ص/  : ج) - حنبل بن أحمد مسند( >=3

( ; ص/  33 ج) - الرزاق عبد مصنؾ( 4=3 ص/  3 ج) - الطٌالسً مسند( :9 ص/  6 ج) - الشهاب مسند( =34 ص/  3 ج) -

 البخاري الصحٌحٌن بٌن الجمع( 6;3 ص/  7 ج) - ومسلم البخاري الصحٌحٌن بٌن لجمعا( ;64 ص/  3 ج) - الصالحٌن رٌاض

 موارد( =8 ص/  3 ج) - مسلم صحٌح( ;64 ص/  3 ج) -( الفحل الدكتور تحقٌق) الصالحٌن رٌاض( 746 ص/  7 ج) - ومسلم

8:8 ص/  = ج) - أصبهان أخبار( ;7 ص/  3 ج) - الظمآن ) 

 

 باهلل المرشد أمالً(=>3 ص/  3 ج) - ع طالب أبً أمالً(;3 ص/  3 ج) - نبوٌة أحادٌث( : ص/  3 ج) - مختارة أحادٌث - (7)

 ص/  ; ج) - شٌبة أبً ابن مصنؾ(384 ص/  3 ج) - واآلثار األحادٌث صحٌح من المختار(:8 ص/  3 ج) - الشجرٌة

 ص/  = ج) - للبٌهقً اإلٌمان شعب(9>8 ص/  6 ج) - بطة البن الكبرى اإلبانة(673 ص/  = ج) - للبٌهقً الكبرى السنن(667

 ص/  > ج) - األحادٌث جامع(=>7 ص/  > ج) - للطحاوي اآلثار مشكل(744 ص/  7 ج) - القضاعً الشهاب مسند(7>7

/  3 ج) - للسٌوطً الكبٌر الجامع أو الجوامع جمع(6:8 ص/  77 ج) - األحادٌث جامع(=>8 ص/  39 ج) - األحادٌث جامع(=>

 ج) - البٌهقى سنن( 689 ص/  6 ج) - البٌهقى سنن( 89:;3 ص/  3 ج) - للسٌوطً الكبٌر الجامع أو الجوامع جمع( 3;9> ص

( 337 ص/  3 ج) - محقق.  الفوائد ومنبع الزوائد مجمع( 8: ص/  3 ج) - محقق.  الفوائد ومنبع الزوائد مجمع( 397 ص/  6

 ج) - التسعة الكتب فً الصحابة مسند( 7=3 ص/  7 ج) - مشكول -ٌعلى أبً مسند( 87 ص/  7 ج) - مشكول -ٌعلى أبً مسند

 اتحاؾ( :6 ص/  3 ج) - العشرة المسانٌد بزوائد المهرة الخٌرة اتحاؾ( >7 ص/  3 ج) - للبؽوي السنة شرح( ;:8 ص/  64

 زوائد فى المقصد ؼاٌة(38 ص/  3 ج) -( فقط احادٌث) السنة شرح( 384 ص/  ; ج) - العشرة المسانٌد بزوائد المهرة الخٌرة

 ص/  34 ج) - الكبٌر المعجم( 344 ص/  : ج) - األوسط المعجم( >= ص/  7 ج) - األوسط المعجم(9;3 ص/  3 ج) - المسند

( 673 ص/  = ج) - الكبرى البٌهقً سنن( >>6 ص/  : ج) - الكبرى البٌهقً سنن( 637 ص/  33 ج) - الكبٌر المعجم( ;66

 بن أحمد مسند( :68 ص/  9 ج) - ٌعلى أبً مسند( 787 ص/  8 ج) - ٌعلى أبً مسند( 866 ص/  3 ج) - حبان ابن صحٌح

/  3 ج) - الظمآن موارد( >:3 ص/  : ج) - شٌبة أبً ابن مصنؾ( 87 ص/  6 ج) - الشهاب مسند( 379 ص/  7 ج) - حنبل

 ص/  7 ج) - الخبلل بن بكر ألبً السنة( 94 ص/  3 ج) - شٌبة أبً البن اإلٌمان( :3 ص/  3 ج) - للفسوي األربعون( 83 ص

 أصول شرح( >66 ص/  : ج) - للدوالبً واألسماء الكنى( 64 ص/  3 ج) - للسمرقندي الحسان العوالً المنتقاة الفوائد( ;63

 للخرائطً األخبلق مكارم( :38 ص/  3 ج) - الموصلً ٌعلى أبً معجم( 679 ص/  8 ج) - لبللكائً والجماعة السنة أهل اعتقاد

 أمالً( 3;8 ص/  3 ج) - الصبلة قدر تعظٌم( >98 ص/  6 ج) - لهناد الزهد( 97 ص/  3 ج) - األربعٌن( >39 ص/  3 ج) -

 ج) - العمال كنز( 93 ص/  3 ج) - الفوائد ومنبع الزوائد مجمع( 3= ص/  3 ج) - األخبلق مكارم( 89 ص/  3 ج) - سمعون ابن

 الجامع المسند( 6;3 ص/  3 ج) - الزوائد مجمع( := ص/  3 ج) - الزوائد مجمع( >;: ص/  7 ج) - العمال كنز( 6: ص/  7

 ص/  3 ج) - للسخاوي الحسنة المقاصد( 739 ص/  3 ج) - المراتب مختلفة أحادٌث فً المطالب أسنى( 788 ص/  3 ج) -

/  6 ج) - والتفرٌق الجمع أوهام موضح(=78 ص/  6 ج) - الخفاء كشؾ( 3>=3 ص/  3 ج) - حاتم أبً البن الحدٌث علل( 39;

 الترؼٌب صحٌح( 63 ص/  3 ج) - تٌمٌة البن اإلٌمان( = ص/  3 ج) - والترهٌب الترؼٌب ضعٌؾ8;3: ص 6: ج( =:3 ص

 من المختصر من المعتصر( ;38 ص/  6 ج) - الحدٌث علل( > ص/  3 ج) - المصابٌح مشكاة( >> ص/  7 ج) - والترهٌب

 - المصابٌح مشكاة شرح المفاتٌح مرقاة( 6:4 ص/  3 ج) - المصابٌح مشكاة شرح المفاتٌح مرقاة( 83 ص/  3 ج) - اآلثار مشكل

 ـ اآلثار مشكل بٌان( 3>3 ص/  = ج) - الطحاوى ـ اآلثار مشكل بٌان( 678 ص/  3 ج) - ماجه ابن سنن شرح( 8=6 ص/  3 ج)

39 ص/  36 ج) - الطحاوى ) 

::6 ص/  8 ج) - الكافً الجامع( 7=33 ص/  3 ج) - العجري محمد علً العبلمة السٌد/السعادة مفتاح - (8) ) 

 السعادة مفتاح وفً مسعود بن هللا عبد الحلٌة فً نعٌم وأبو الكبٌر، فً الطبرانً أخرجه: فٌه وقال3/3894 السعادة مفتاح - (9)

 الحسن عن المراسٌل فً داود أبو وأخرجه صحٌحه، فً حبان وابن جٌد، بسند والصؽٌر الكبٌر فً الطبرانً أخرجه: وقال;3/739



 ،37=/3 والثبلثون الخامس الحدٌث والحكم العلوم جامع فً وهو. انتهى( النار فً والخٌانة والخدٌعة المكر: )قال مختصرا مرسبل

 الظمآن موارد/6ص األول الحدٌث الشاموخً أحادٌث ،>::3/67 الجوامع جمع ،=3/83( والخدٌعة: )بلفظ القضاعً الشهاب مسند

;=6/6 الخفاء كشؾ ،7/989 العمال كنز ،3;3/6 . 

 مصنؾ( 3; ص/  3 ج) - اإلٌمان شعب( 3=8 ص/  74 ج) - األحادٌث جامع( =66 ص/  ; ج) - شٌبة أبً ابن مصنؾ - (10)

88; ص/  7 ج) - العمال كنز( =36 ص/  3 ج) - شٌبة أبً البن اإلٌمان( 6;3 ص/  : ج) - شٌبة أبً ابن ) 

(1/11) 

3(()لئلٌمان مجانب الكذب فإن والكذب، إٌاكم: ))قال أنه وسلم وآله علٌه هللا صلى وعنه ). 

6(()ؼلب شاء ولو المراء وٌدع المزاح، فً الكذب ٌدع حتى اإلٌمان حقٌقة عبد ٌبلػ ال: ))قال أنه وسلم وآله علٌه هللا صلى وعنه ). 

7(()اإلٌمان منه نزع العبد زنى إذا: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وعنه ). 

8(()كافر فؤحدهما رجبل كفر رجل أٌما: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وعنه ). 

بمإمن لٌس الكبٌرة فاعل أن وهو المنصؾ ٌكفً ما األدلة هذه ففً . 

 بفسقه، فاسق بإٌمانه، مإمن هو: وٌقولون ٌن،المإمن أحكام له وٌثبتون بالجنة، الكبٌرة لصاحب الحكم ٌرٌدون أنهم الخبلؾ ونتٌجة

 الكبٌرة فاعل عن شرعا اإلٌمان نفً على الدالة اآلن أوردناها والتً النار، فً ٌخلد الكبٌرة فاعل أن سابقا أوردناها التً األدلة ولكن

ٌدعونه ما تبطل . 

 ما على دلٌل وال سبٌل، لهم ٌبق فلم الصالح، بالعمل ٌقٌده ولكنه كثٌرا، القرآن فً استعمله وقد التصدٌق، هو لؽة اإلٌمان أن ننكر وال

 .ٌرٌدونه

[ والكبائر الصؽائر فً بحث ] 

هً؟ ما والصؽائر الكبائر، فً اختلفوا أصحابنا أن واعلم هذا . 

ونحوهما والنسٌان الخطؤ هً إنما والصؽائر بالتوبة، إال تكفر ال كبٌرة عمد كل إن: قال فبعضهم . 

 منزه وهللا قبٌح، به اإلؼراء ألن مجهولة، ؼٌر كانت لو بالقبٌح اإلؼراء ٌلزم لئبل مجهوال؛ العمد بعض الصؽائر إن: قال وبعضهم

فعله عن . 

إشكاالت القولٌن كبل على وٌرد : 

 ،[73:النساء{ ] سٌئاتكم عنكم نكفر عنه تنهون ما كبآئر تجتنبوا إن: } تعالى قوله كان مجهولة كانت إذا الصؽائر أن: الثانً على ٌرد

 لٌكفر الكبائر، اجتناب على ٌدلنا فكٌؾ مجهولة، كبٌرة بعضه أن لزم مجهولة صؽٌرة العمد بعض كان إذا ألنه الفائدة؛ عن عارٌا

صؽٌرة؟ من كبٌرة نعرؾ ال ونحن الصؽائر !. 

الخ( 9...(()النفس وقتل باهلل، الشرك: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى قوله وهو الحدٌث، فً الكبائر بٌن قد: قٌل فإن . 

بها اإلؼراء وهو منه فررتم الذي لزم صؽائر، المعاصً بقٌة فتكون الكبائر؛ شمل الحدٌث ٌكون أن إما: له قٌل . 

الصؽائر عنا لٌكفر اجتنابها إلى ندبنا التً الكبائر نعرؾ فلم ذكرناه، الذي اللبس بقً فقد كلها، شملها ٌكون ال أن وإما . 

 فً شرطا الكبائر اجتناب فجعل ،[73:النساء{ ] سٌئاتكم عنكم نكفر عنه تنهون ما كبآئر تجتنبوا إن: } تعالى قوله: األول على وٌرد

 الصؽائر أن على فدل ،[9:األحزاب{ ] قلوبكم تعمدت ما ولكن به أخطؤتم فٌما جناح علٌكم ولٌس: } تعالى وقوله الصؽائر، تكفٌر

قٌد بؽٌر فٌه الجناح رفع قد ألنه الخطؤ؛ ؼٌر . 



 تجتنبوا إن: } تعالى وقوله شرط، بؽٌر مطلق{  به أخطؤتم فٌما جناح علٌكم ولٌس: } تعالى قوله بؤن عنه ٌجاب فقد اإلشكال هذا فؤما

االجتناب بشرط مقٌد ،[73:النساء{ ] سٌئاتكم عنكم نكفر عنه تنهون ما كبآئر . 

اآلٌتٌن بٌن جمعا المقٌد، على المطلق حمل مذهبنا ومن . 

الكبائر اجتناب بشرط به أخطؤتم فٌما جناح علٌكم لٌس: قال فكؤنه مثله، لكنه االصطبلحً المطلق المراد ولٌس . 

ونحوها قال كما أو(( بٌنهما لما مكفرة الخمس الصلوات: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى قوله فائدة فما: قٌل فإن . 

 فً كما الكبائر، اجتناب بشرط مكفرة الخمس الصلوات: قال فكؤنه شرطا، جعله وإنما مكفر، الكبائر اجتناب أن ٌذكر لم أنه: فالجواب

الرواٌات بعض . 

ونحوه( :(()سنة ذنوب عنه كفر لٌلة وعك من: ))نحو الخطاٌا وتحت الذنوب، تكفر األمراض أن ورد قد: قٌل فإن . 

تكفرها أو الخطاٌا، بها تسقط فكٌؾ لواجب، إسقاط هً إنما الصلوات ألن صحٌح ؼٌر األول الحدٌث إن: نقول أن إما: فالجواب . 

 األمراض وأن والحسنات، الدرجات، نقص من بسببها ٌحصل قد ما ٌسقط وال الصؽائر، على المإاخذة تسقط الصلوات إن: نقول أو

الدرجات تنقٌص فً تؤثٌر أي لها ٌبقى ال حتى وتكفرها تسقطها، . 

الكبائر تجتنب لم إن الخطؤ هً التً الصؽائر على المإاخذة إذا فٌلزم: قٌل فإن . 

 عقوبة وٌكون الخطؤ، جناٌة فً والضمانة الخطؤ جناٌات أروش فً كما الدنٌا فً علٌها المإاخذة ٌسقط لم هللا أن ترى أال. نعم: له قٌل

 الخطؤ من وتابوا علٌهم هللا صلوات آدم وكذا خطؤ، وهً بالمعصٌة موسى واعترؾ بالخطؤ، ٌونس آخذ وقد الكبٌرة، فعل ألجل

الخطؤ على المإاخذة ٌصح أنه على فدل ظلما وسموه . 

: } قال بعدما ،[الصافات( { ]388)ٌبعثون ٌوم إلى بطنه فً للبث( 387)المسبحٌن من كان أنه فلوال: } ٌونس فً تعالى هللا وقال

 من لنكونن وترحمنا لنا تؽفر لم وإن: } آدم فً وقال الخطؤ، عٌن وهذا نإاخذه، ال أي ،[;>:األنبٌاء{ ] علٌه نقدر لن أن فظن

خطؤ -المعصٌة أي- وهً بالخسران، فجزم ،[67:األعراؾ{ ] الخاسرٌن . 

78:ص{ ] أناب ثم جسدا كرسٌه على وألقٌنا: } سلٌمان وفً ،[68:ص{ ] وأناب راكعا وخر ربه فاستؽفر: } داود فً وقال ]. 

98:الزمر{ ] تنصرون ال ثم العذاب ٌؤتٌكم أن قبل من له وأسلموا ربكم إلى وأنٌبوا: } تعالى قال كما التوبة هً واإلنابة ]. 

 بالخسران فحكم ،[;8:هود{ ] الخاسرٌن من أكن وترحمنً لً تؽفر وإال علم به لً لٌس ما أسؤلك أن بك أعوذ إنً: } نوح فً وقال

أنفسهم على به حكموا ما هللا ٌنكر ولم خطؤ، وهو . 

 ٌواقعوا لم أنهم مع لهم، ٌؽفر لم إن بالخسران أنفسهم على فحكموا الصؽاٌر، فعل على عوتبوا علٌهم هللا صلوات األنبٌاء إن: قٌل فإن

إلخ... {  تجتنبوا إن: } تعالى هللا قال وقد الكبائر، . 

 الحكم هً والمسؤلة واقعها من ٌإاخذ أن فباألولى الكبائر، ٌواقعوا لم أنهم والحال وأوخذوا عوتبوا إذا أنهم: الموفق وهللا فالجواب

الكبٌرة ٌجتنب لم إن الصؽٌرة واقع من بمإاخذة . 

الكبائر؟ مواقعة عدم مع علٌهم هللا صلوات األنبٌاء أوخذ فلم: قٌل فإن  

 الصبلة علٌه موسى قوم توبة أن ترى أال تختلؾ، وشرائعهم إلخ،... {  تجتنبوا إن: } تعالى بقوله الخطاب فً ٌدخلوا لم إنهم: له قٌل

 ٌجوز أنه المسؤلة وحاصل ،{  ومنهاجا شرعة منكم جعلنا لكل}  وسبلمه آله وعلى علٌه هللا صلوات نبٌئنا أمة توبة ؼٌر والسبلم

نفسها... { تجتنبوا إن: } آٌة علٌه دلت قد بل شرعً وال عقلً مانع ذلك من ٌمنع ولم الصؽٌرة على المإاخذة . 

 

[ ومعناه الوزن ] 



 

46- ٌتحد للكل تؤوٌله ولٌس...  سادتنا األعبلم ٌثبته والوزن  

47- فٌعتمد تؤوٌل أقرب والعدل...  ممتنع لؤلعراض بالوزن والضبط  

 

 القائلٌن اختبلؾ وإلى فٌها، ممتنع الحقٌقً الوزن وأن فٌها، االختبلؾ إلى واإلشارة للموازنة، إثبات البٌتٌن هذٌن فً: شرح

التؤوٌل فً بمجازٌتها . 

األمة وإجماع والسنة، الكتاب، فدلٌله إثباتها أما . 

... { القٌامة لٌوم القسط الموازٌن ونضع}  ،[>:األعراؾ]الخ... { الحق ٌومئذ والوزن: } تعالى قوله فنحو الكتاب أما

وؼٌرها ،[::القارعة]الخ{ .. موازٌنه ثقلت من فؤما}  ،[;8:األنبٌاء]الخ . 

ونحوه(( المٌزان فً ثقٌلة اللسان فً خفٌفة هللا إال إله ال: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى قوله نحو السنة وأما . 

للكتاب رد ألنه كفر؛ الوزن وإنكار فٌه، خبلؾ فبل اإلجماع وأما . 

[ علٌهم والجواب الوزن فً المرجئة كبلم ] 

 العمود وأن رواٌات، ذلك فً ولهم ولسان، وعمود، كفتان، وله حقٌقً، مٌزان وأنه الوزن، بحقٌقة القول إلى المرجئة ذهبت وقد هذا

 ال التً العظٌمة واألشٌاء للجبال، فٌها الوزن ٌمكن قد الدنٌا، كؤطباق كبٌرتٌن كفتٌن له وجعلوا والمؽرب، المشرق بٌن ما مثل

وزنها ٌتصور . 

محال وأنه فٌها، ممتنع الحقٌقً الوزن وأن أعراض، كلها األعمال أن ٌخفى وال هذا . 

 الرأس تؽطٌة من االمتناع فإنه اإلحرام، وكذا العدم، وزن ٌمكن وال والشرب، األكل عدم فإنه كالصوم عدمٌة، الطاعات بعض وألن

 عدمٌة المعاصً بعض وكذا وزنها، ٌمكن ال عدمٌة تروك وهً ذلك، ونحو النساء، ومداناة الطٌب، ومن للمرأة، والوجه للرجل،

واضح وهذا أٌضا، وزنها ٌمكن فبل الواجبات، كترك أٌضا، . 

 الكفتٌن فً تجتمع أن أرادوا إن ألنهم الحقٌقً؛ الوزن فرض ولو فائدة، أي له ٌظهر فلم شاسعا، اتساعا واتساعهما الكفتٌن، كبر وأما

ثقلت ومن موازٌنه، خفت من ٌعرؾ أن ٌمكن فبل واحد، ووزن واحدة، مرة فً المعاصً، و الطاعات، األمة أعمال جمٌع . 

 الوزن تسلٌم فرض مع وهذا والكفتٌن، وصفوه، الذي والعمود المٌزان، هذا إلى تحتاج فبل وحدها، عبد كل أعمال وزنت وإن

 ولعدم عبثا، ٌكون ألنه الحدٌث؛ صحة عدم لك ٌظهر وبهذا األؼبٌاء، أؼبى إال ٌجهله وال علٌه، مزٌد ال بما أبطلناه وقد الحقٌقً،

الجموع منتهى بصٌؽة فؤتى{القٌامة لٌوم القسط الموازٌن ونضع: }ٌقول وهللا واحدا، مٌزانا أثبتوا إنما وألنهم سنده، صحة . 

[ الموزانة أثبت من على الجواب ] 

والعكس المعاصً، وقلة الطاعات، كثرة باعتبار أنه إلى ذهب فبعضهم بمجازٌته قالوا الذٌن وأما . 

 اإلرجاء، لباب فتح ألنه وقواعدهم؛ التؤوٌل بهذا ٌقول من ومذاهب ومذاهبنا، قواعدنا، مع ٌتمشى ال جدا ضعٌؾ التؤوٌل بهذا والقول

تؤوٌله فً اختلفوا اللذٌن الفرٌقٌن عند قبٌح بالقبٌح واإلؼراء بالقبٌح، اإلؼراء منه وٌلزم . 

 من قدمنا قد وبما ،[>:األعراؾ]الخ... { الحق ٌومئذ والوزن: } تعالى بقوله احتجوا وقد العدل، عن كناٌة أنه إلى ذهب وبعضهم

سنبٌنه وبما األعراض، وزن امتناع . 

إذا المعاصً تضره وال معاصٌه، على تزٌد طاعاته بؤن رجاء له ٌبقى المعاصً ٌعمل الذي فؤلن اإلرجاء؛ باب فتح أما . 



 المحرمات، فعل على وٌتجرأ المعاصً، عدد على تزٌد كثٌرة، طاعات له ٌكون أن ٌحاول ألنه أٌضا؛ بها إؼراء ٌكون وألنه

منها أكثر صالحة أعمال معها وٌضٌؾ . 

بالعدد والحسنات والكبائر، الصؽائر، بٌن الموازنة فرضت إن هذا . 

 بمثلها، السٌئة ألن أقل؛ أو مثلٌها، أو مثلها الطاعات من كثٌرا معها ٌضم أن ٌمكنه ومبلزمتها الكبائر، فعل إلى هواه ٌدعوه الذي ألن

قبٌح وهو والكبائر، بالفواحش إؼراء وهذا الكبائر، على متجرئا عمره طٌلة وٌكون أمثالها، بعشر والحسنة . 

األخرى ؼلبت إحداهما زادت فإذا سٌئة، ألؾ عادلت حسنة مائة لك كان إذا أنه بالعدد، هنا الموازنة ومعنى . 

 إذا الحسنات ألن تفٌد؛ ال فالموازنة الكبائر اجتنبت قد ٌكون ال أن إما ٌخلو فبل والحسنات الصؽائر بٌن الموازنة فرضت إن وأما

والكبائر الحسنات بٌن الموازنة أبطلنا وقد النار، له توجب الكبائر ألن منها؛ ٌستفد لم كبائر وثم رجحت . 

 اجتناب مع مكفرة ملؽٌة الصؽائر ألن معنى؛ للموازنة ٌكن لم الكبائر اجتنبت وقد والحسنات الصؽائر بٌن الموازنة كانت وإن

73:النساء{ ] سٌئاتكم عنكم نكفر عنه تنهون ما كبآئر تجتنبوا إن: } تعالى لقوله الكبائر، ]. 

الصؽائر لها تسبب قد التً وزٌادتها الدرجات لنقص والحسنات الصؽائر بٌن الموازنة: قالوا فإن . 

 فمن: } وقوله ،[القارعة( { ]=)هاوٌة فؤمه( >)موازٌنه خفت من وأما: } ٌقول ألنه ذلك؛ خبلؾ القرآن فً الموازنة موضوع: له قٌل

المإمنون( { ]347)خالدون جهنم فً أنفسهم خسروا الذٌن فؤولئك موازٌنه خفت ومن( 346)المفلحون هم فؤولئك موازٌنه ثقلت ]. 

 أن وٌثبت ،[73:النساء]الخ... { عنه تنهون ما كبآئر تجتنبوا إن: } قوله ٌناقض وهذا موازٌنه، خفت من على النار بدخول فحكم

ثقلت لمن منها والنجاة موازٌنه، خفت لمن النار دخول فً بل ونقصانها، الدرجات زٌادة فً لٌست الموازنة . 

التوبة فً فٌلزمكم: قٌل فإن . 

 عمر طٌلة المعاصً ترك إلى دعوة عن عبارة فهً أبدا، ٌعود ال أن على والعزم الندم، هً التوبة ألن ذلك؛ ٌلزمنا ال: له قٌل

بصحٌحة التوبة فلٌست المعاصً عن اإلقبلع على ٌعزم لم وإن التائب، . 

عمره مدة الكبائر فعل إلى دعاء فهً الموازنة وأما . 

 وأن ٌتب، لم إن النار فً الخلود الكبٌرة صاحب استحقاق على تدل أسلفناها قد التً النصوص فؤلن للنصوص؛ مخالفتها وأما هذا

 أسلم، إذا الكافر وأن واحدة، بمعصٌة هللا فؤحبطها سنة آالؾ ستة هللا عبد كان قد -هللا لعنه- إبلٌس أن علٌه وٌدل بخواتمها، األعمال

 الرجل فإن السداد، هللا سلوا: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى قوله علٌه وٌدل أجرم، قد ما كل تمحو الشهادة أن سنة مائة كافرا كان ولو

 وٌتوجه علٌها، فٌعمل النار جواد من الجادة له انبرت إذ دإوبا كذلك هو فبٌنا الجنة جواد من الجادة على الطوٌل الدهر ٌعمل قد

 لٌله، قام عبدا أن لو: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وقوله ،(;)إلخ ،...((أهلها من فٌكون بها له ٌختم حتى دإوبا دإوبا ٌزال فبل إلٌها،

 مظلوما والمقام الركن بٌن ٌذبح أن ذلك آخر ٌكون ثم والمقام، الركن بٌن هللا وعبد علقا، علقا هللا سبٌل فً ماله وأنفق نهاره، وصام

>(()هللا ألعداء والعداوة هللا، ألولٌاء المحبة ٌظهر حتى ذرة وزن عمله من هللا إلى صعد لما ). 

 الموازنة تكون فكٌؾ المعصٌة، مع تقبل ال الطاعة أن واآلٌة الحدٌث فدل ،[;6:المائدة{ ] المتقٌن من هللا ٌتقبل إنما: } تعالى وقوله

مقبولة؟ ؼٌر وهً المعصٌة وبٌن بٌنها !. 

قدمنا ما مع حقٌقة جعلها من أقوال تبطل األخٌرة األدلة وهذه(( بزكاة إال صبلة ال: ))وقوله . 

 ٌومئذ والوزن: } تعالى قوله وٌإٌده بذلك، عدله عن تعالى هللا فكنى العدل، ؼاٌة الدنٌا فً الوزن ألن بالعدل؛ نإوله أن إال ٌبق فلم

الحق هو والوزن الوزن، هو فالحق{  الحق . 

 أن ٌعرفوا حتى العباد، ٌعرفه بشًء إال تظهر وال العدالة، إظهار بالوزن القصد ألن العباد؛ ٌعرفه ال آخر وزنا ٌكون أن ٌمكن وال

 إبطال مر وقد هذا الناس، ٌعرفه بٌن واضح بشًء إال ذلك ٌكون وال ٌستحقها، من إال الجنة ٌدخل لم وأنه النار، أهل ٌظلم لم هللا

إعادة إلى نحتاج فبل شبهة، أو شك أدنى معه ٌبقى ال وبما علٌه، مزٌد ال بما اإلرجاء . 

[ المنكر عن والنهً بالمعروؾ األمر ] 



 

48- نعتمد هللا نهانا عما والنهً...  مذهبنا المعلوم بالواجب واألمر  

49- نستند واآلل والمصطفى إلٌه...  حجتنا القرآن وجوبهما وفً  

 

المنكر عن والنهً بالمعروؾ، األمر وجوب البٌتٌن هذٌن فً . 

 وأولئك المنكر عن وٌنهون بالمعروؾ وٌؤمرون الخٌر إلى ٌدعون أمة منكم ولتكن: } تعالى فقوله الكتاب من وجوبه على األدلة أما

334:عمران آل{ ] المنكر عن وتنهون بالمعروؾ تؤمرون للناس أخرجت أمة خٌر كنتم}  ،[348:عمران آل{ ] المفلحون هم ]. 

 ال كانوا( >;)ٌعتدون وكانوا عصوا بما ذلك مرٌم ابن وعٌسى داوود لسان على إسرائٌل بنً من كفروا الذٌن لعن: } تعالى وقوله

المائدة( { ]=;)ٌفعلون كانوا ما لبئس فعلوه منكر عن ٌتناهون ]. 

 فلما( 3:8)ٌتقون ولعلهم ربكم إلى معذرة قالوا شدٌدا عذابا معذبهم أو مهلكهم هللا قوما تعظون لم منهم أمة قالت وإذ: } تعالى وقوله

األعراؾ( { ]3:9)ٌفسقون كانوا بما بٌس بعذاب ظلموا الذٌن وأخذنا السوء عن ٌنهون الذٌن أنجٌنا به ذكروا ما نسوا ]. 

أقسام ثبلثة فقسمهم : 

السبت فً اعتدت التً فرقة -1 . 

وعظتهم وفرقة -2 . 

المنكر عن تنه لم وفرقة -3 . 

الناهٌن إال أنجى أنه ٌذكر لم ألنه معهم؛ الساكتٌن فكؤن ظلموا، الذٌن وأخذ الناهٌن، هللا فؤنجى . 

: } وهً ستؤتً التً لآلٌة مإٌدا فٌكون ٌتمكنوا لم ولعلهم وعظوهم، أنهم إال ٌذكر لم ألنه ٌكفً؛ باللسان النهً أن على داللة هذا وفً

83:الحج]اآلٌة... { مكناهم إن الذٌن ]. 

 خٌاركم فٌدعو شراركم علٌكم لٌسلطن أو المنكر، عن ولتنهون بالمعروؾ، لتؤمرن: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً فقول السنة وأما

قال كما أو( =(()لهم ٌستجاب فبل . 

34(()تنتقل أو تؽٌر حتى فتطرؾ ٌعصى هللا ترى لعٌن ٌحل ال: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وقوله ). 

 كتبهم وكل بل أسقطه البٌت أهل من أحدا نعرؾ فلم السبلم، علٌهم البٌت أهل وإجماع, األمة إجماع أنه ٌظهر فالذي اإلجماع وأما

 .توجبه

[ بالمعروؾ األمر وكٌفٌة شروط ] 

 أحدهما كان فإذا. منكر إزالة أو, معروؾ إقامة القصد ألن والنهً؛ األمر فً سواء أعظم الدٌن فً مفسدة إلى ٌإدي ال أن وٌشترط

والنهً األمر فً منكرا اإلنكار كان أعظم الدٌن فً خراب حصول فً سببا . 

 ذكر إلى ٌحتاج قد فبعضهم والؽباوة، الفهم، فً المؤمور مراتب وبحسب واجب، أنه لتاركه ٌبٌن أن المراد فإنما بالمعروؾ األمر أما

 وآله علٌه هللا صلى النبً قال أو هللا، بقال وبعضهم واجب، بقولك ٌكتفً قد وبعضهم, السنة من كان إن ورواته, داللته ووجه, الدلٌل

 .وسلم

عرضه فً ٌنقص أو, ٌستؤذي المؤمور كان إذا السٌما ٌجوز ال فقد قوي خبلؾ المسؤلة فً كان فإن . 

ونحوه كالتؤدٌب، ألطفاله واألب األمر، كوالة للوالً إال العقوبة فرض ٌصح وال . 



به األمر وجوب فً إشكال فبل المعلوم الواجب أما . 

وجوبه ٌظهر فالذي قوي ودلٌله مظنونا، كان وإن . 

 فعل على أحدا ٌجبر أن أحد ٌستطٌع ال ألنه بالواجب؛ األمر فً هذه مواالته تجوز فبل شٌئا ٌجد لم إن والتبٌٌن النصح بعد نعم

 الصبلة، نحو على ونحوه بالضرب، فٌقدرون لعبده، والمولى األطفال، ألوالده واألب المسلمٌن، أمر ولً مثل ظاهرا، إال الواجب

العزة رب إال علٌه اإلجبار أحد ٌستطٌع ال, قلبً عمل وهذا, هلل خالصة كانت إذا إال تصح ال الصبلة ألن ظاهرا؛ لكن . 

[ 

__________ 

 علل( >34 ص/  6 ج) - الخفاء كشؾ( 946 ص/  3 ج) - للسخاوي الحسنة المقاصد( ;8 ص/  3 ج) - األخبلق مكارم - (1)

>69 ص/  3 ج) - الدارقطنً ) 

7;> ص/  7 ج) - العمال كنز( 747 ص/  >6 ج) - األحادٌث جامع - (2) ) 

 ج) -( السٌدالعجري)المفٌدة الفوائد فً السدٌدة األنظار( ;338 ص/  3 ج) - محمدالعجري علً العبلمة السٌد/السعادة مفتاح - (3)

>>8 ص/  6 ج) - بطة البن الكبرى اإلبانة( : ص/  89 ) 

 ص/  :3 ج) - التسعة الكتب فً الصحابة مسند( 8;64 ص/  3 ج) - العجري محمد علً العبلمة السٌد/السعادة مفتاح - (4)

4: ص/  6 ج) - حنبل بن أحمد مسند(7:8 ) 

 ج البهٌة الدرر شرح المضٌئة الدراري( 37 ص/  3 ج) - الشجرٌة األمالً( :6 ص/  3 ج) - الشجرٌة باهلل المرشد أمالً - (5)

 األوطار نٌل( 9;6 ص/  8 ج) - الكافً الجامع( :69 ص/  6 ج) - الندٌة الروضة( >78 ص/  3 ج) - الشوكانً علً بن لمحمد

/  3 ج) - للبٌهقً اإلٌمان شعب( 363 ص/  34 ج) - للبٌهقً الكبرى السنن( >39 ص/  = ج) - األوطار نٌل( ;34 ص/  = ج) -

 جامع( 734 ص/  36 ج) - األحادٌث جامع( 786 ص/  9 ج) - األحادٌث جامع( 8>7 ص/  3 ج) - األحادٌث جامع( 733 ص

 ج) - األحادٌث جامع( 883 ص/  73 ج) - األحادٌث جامع( 764 ص/  ;6 ج) - األحادٌث جامع( 889 ص/  39 ج) - األحادٌث

 الجوامع جمع( ;>> ص/  3 ج) - للسٌوطً الكبٌر الجامع أو الجوامع جمع( :=6 ص/  83 ج) - األحادٌث جامع( ;=7 ص/  ;7

 أو الجوامع جمع(7>363 ص/  3 ج) - للسٌوطً الكبٌر الجامع أو الجوامع جمع( ;:89 ص/  3 ج) - للسٌوطً الكبٌر الجامع أو

/  3 ج) - محقق.  الفوائد ومنبع الزوائد مجمع( 7;8 ص/  6 ج) - البٌهقى سنن( 6;399 ص/  3 ج) - للسٌوطً الكبٌر معالجا

 ؼاٌة( 6> ص/  =3 ج) - التسعة الكتب فً الصحابة مسند( 8: ص/  33 ج) - محقق.  الفوائد ومنبع الزوائد مجمع( 366 ص

( 363 ص/  34 ج) - الكبرى البٌهقً سنن( 347 ص/  : ج) - الكبٌر المعجم( 3=3 ص/  3 ج) - المسند زوائد فى المقصد

( =;7 ص/  6 ج) - ومسلم البخاري الصحٌحٌن بٌن الجمع( 644 ص/  6 ج) - الشامٌٌن مسند( 3= ص/  3 ج) - مسلم صحٌح

 - لبللكائً والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح( >>6 ص/  3 ج) - عاصم أبً البن الجهاد( 8: ص/  3 ج) - مسلم صحٌح

 ص/  8 ج) - الفوائد ومنبع الزوائد مجمع( >8: ص/  6 ج) - الجهاد( >> ص/  3 ج) - عزوجل هلل التوحٌد( 68 ص/  9 ج)

 ص/  3 ج) - حاتم أبً البن الحدٌث علل( 6> ص/  > ج) - اإلحٌاء أحادٌث تخرٌج( ;>7 ص/  6 ج) - العمال كنز( 879

 صحٌح( 7=6 ص/  9 ج) - الصحٌحة السلسلة( >=6 ص/  9 ج) - العراقً الحافظ تخرٌج ومعه الدٌن علوم إحٌاء( 3464

 شرح القاري عمدة( 673 ص/  ;3 ج) - بطال ابن شرح( =77 ص/  3 ج) - الحدٌث علل( =9 ص/  6 ج) - والترهٌب الترؼٌب

 6 ج) - مسلم على النووي شرح( 3; ص/  9 ج) - التمهٌد( ::9 ص/  > ج) - االستذكار( 388 ص/  76 ج) - البخاري صحٌح

/  3 ج) - الرواٌة علم فً الكفاٌة( 6>3 ص/  36 ج) - حجر ابن - الباري فتح- 38( 7; ص/  = ج) - المعبود عون( 6> ص/ 

347 ص ) 

( 8>3 ص/  3 ج) - علٌه والثواب الصبر( ;:3 ص/  ; ج) - اإلٌمان شعب( >77 ص/  64 ج) - للبٌهقً اإلٌمان شعب - (6)

>=3 ص/  6 ج) - والترهٌب الترؼٌب ضعٌؾ( 6> ص/  3 ج) - والكفارات المرض( := ص/  3 ج) - بقضائه هللا عن الرضا ) 

السبلم علٌه طالب أبً اإلمام أمالً ـ (7) . 

السبلم علٌه األطروش الناصر لئلمام البساط _ (8) . 



 صحٌح من المختار( 98 ص/  3 ج) - الشجرٌة باهلل المرشد أمالً( 777 ص/  6 ج) - عٌسى بن أحمد اإلمام أمالً - (9)

 الروض تمام المنٌر المنهج( 88= ص/  3 ج) - واآلثار األحادٌث صحٌح من المختار( 87= ص/  3 ج) - واآلثار األحادٌث

 درر( ==6 ص/  3 ج) - المطالب تٌسٌر( ;8; ص/  3 ج) - الشفاء ألحادٌث الجامع األسنى النور( 6;3 ص/  8 ج) - النضٌر

 ج) - محقق.  الفوائد ومنبع الزوائد مجمع( =76 ص/  3 ج) - األنوار لوامع( 7= ص/  3 ج) - الٌحٌوٌة باألسانٌد النبوٌة األحادٌث

 تخرٌج ومعه الدٌن علوم إحٌاء( ::6 ص/  ; ج) - الزوائد مجمع( :74 ص/  7 ج) - الفوائد ومنبع الزوائد مجمع( :64 ص/  ;

9>9 ص/  > ج) - االستذكار( 737 ص/  7 ج) - العراقً الحافظ ) 

 األسنى النور( =9 ص/  3 ج) - والتبٌٌن البٌان كتاب( =;36 ص/  3 ج) - محمدالعجري علً العبلمة السٌد/السعادة مفتاح - (10)

7:6 ص/  3 ج) - الفوائد مجمع( 879 ص/  3 ج) - الزلؾ شرح التحؾ( 833 ص/  3 ج) - الشفاء ألحادٌث الجامع ) 

(1/12) 

المنكر عن النهً وكٌفٌة شروط ] 

 هللا قال كما التمكن مع ولكن ذلك، ونحو الخمر، وإراقة, المزمار نحو بكسر فٌستطاع فعل؛ من المنع فهو المنكر عن النهً وأما

 والذٌن ،[83:الحج{ ] المنكر عن ونهوا بالمعروؾ وأمروا الزكاة وآتوا الصبلة أقاموا األرض فً مكناهم إن الذٌن: } سبحانه

الفساد من بلدهم تطهٌر على تعاونوا إذا البلد أهل وكذا األمر، والة عظٌما تمكنا منه ٌتمكنون . 

والقوي الضعٌؾ منه ٌتمكن فقد والتبٌٌن، بالمواعظ أما . 

ومسببا المنكر، على معٌنا ٌكون ألنه منكر؛ زٌادة إلى أو, أعظم منكر إلى ٌإدي ال أن فٌه وٌشترط . 

 لما عنهم ٌدفع ولم, ٌعذبون أصحابه صار ثم بلسانه، ٌدعو سنة عشرة ثبلث نحو مكة فً وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً بقً وقد

وقلة ضعؾ، فً كان . 

 للشابة رخص فقد ابتعد؛ إن خائفا ٌكن ولم, المنكر تقلٌل بقائه فً ٌكن لم إن اإلمكان، حسب المنكر محبلت عن االبتعاد ٌجب ولكن

بها أمروا بل الهجرة، فً -نصارى وأهلها- الحبشة أرض إلى للمهاجرٌن رخص وقد الخوؾ، مع محرم بدون السفر فً . 

 ورخص ،[:34:النحل{ ] باإلٌمان مطمئن وقلبه أكره من إال: } تعالى قال واإلكراه، الخوؾ، مع الكفر بكلمة بالنطق هللا رخص وقد

>6:عمران آل{ ] تقاة منهم تقوات أن إال: } تعالى قال الخوؾ، مع بالتقٌة ]. 

 بها ٌكفر هللا آٌات سمعتم إذا أن الكتاب فً علٌكم نزل وقد: } تعالى فلقوله إزالته من ٌتمكن لم إن المنكر عن االبتعاد وجوب وأما

{  جمٌعا جهنم فً والكافرٌن المنافقٌن جامع هللا إن مثلهم إذا إنكم ؼٌره حدٌث فً ٌخوضوا حتى معهم تقعدوا فبل بها وٌستهزأ

تنتقل أو تؽٌر حتى فتطرؾ ٌعصى هللا ترى لعٌن ٌحل ال: ))المتقدم وللحدٌث ،[384:النساء] ))،. 

والهجرة االبتعاد، وجوب على ٌدالن المتقدم والحدٌث اآلٌة فهذه . 

[ الدٌن أصول فً الزٌدٌة وأئمتنا أسبلفنا اتفاق فً بحث ] 

 األمر ووجوب واإلمامة، والتوحٌد، العدل، فً الدٌن، أصول فً متفقون علٌهم هللا بلمس الزٌدٌة وأسبلفنا أئمتنا، أن واعلم هذا

ومعنى لفظا، والوعٌد والوعد المنزلتٌن، بٌن والمنزلة شروطهما، تكاملت متى المنكر، عن والنهً بالمعروؾ، . 

 أنها على متفقون فإنهم بصٌر، سمٌع، مسؤلة مثل فً كما اختبلفا، ٌعد ال قد بل فٌها، االختبلؾ ٌضر ال تفاصٌل فً ٌختلفون وقد

فرعً وال أصولً، ال لؽوي، أمر فً إذا فاالختبلؾ التجوز، وجه فً اختلفوا وإنما بحقٌقة، لٌست . 

 هللا أن على أٌضا متفقون أنهم مع والمبصرات، بالمسموعات علمه بمعنى إنها: قال وبعضهم به، آفة ال حً بمعنى إنها: قال فبعضهم

والمبصرات بالمسموعات عالم أنه وعلى به، آفة ال حً . 

تعالى حقه فً حقٌقة لٌست أنها على متفقون فإنهم اإلرادة، وكذا . 



 على الفعل باشتمال علمه على متفقون وهم المصلحة، على الفعل باشتمال علمه إنها: قال من ومنهم فعله، إنها: قال من فمنهم

مصلحة فٌه أن علم ما إال ٌفعل ال أنه وعلى المصلحة، . 

 اإلرادة نفً أرادوا إنما بل عندهم، اإلرادة هو وهذا المصلحة، فٌه ما إال ٌفعل ال ألنه األولٌن؛ قول مثل قولهم فعله هً القائلٌن فكؤن

 األول، مثل إذا فالخبلؾ فٌه، حالة حقٌقٌة إرادة أثبتوا لو التجسٌم من ٌلزم لما ٌنفونها، واألولون الفعل، إال لٌس: قالوا ألنهم الحقٌقٌة؛

لؽوي أمر فً . 

 أن ٌصح ما هً عندهم الذات ألن االصطبلح؛ مجرد فً خبلؾ هو إنما وهذا األزل، فً ثابتة العالم ذوات إن: بعضهم قول وكذا

عنها وٌخبر تعلم، . 

األزل فً معلومة العالم ذوات إن: ٌقولون ذلك ٌنفون والذٌن . 

 الذاتٌة ثبوت والمقصد األزل، فً ثابتة: ٌقولون األولٌن أن إال القدم، فً وال األزل فً ال موجودة ؼٌر إنها: ٌقولون الفرٌقٌن وكل

 قد ألنهم االصطبلح؛ مجرد فً إذا فالخبلؾ للموجود، إال الذات ٌثبتون ال الثانً والفرٌق بالذات، لها الحكم بمعنى وجودها قبل للذات

الثبوت معنى وهو األزل، فً معلومة وأنها األزل، فً معدومة أنها على اتفقوا . 

والوجودٌة والحٌٌة، والعالمٌة، القادرٌة، األربع، الصفات له اقتضت وأنها هلل، األخص الصفة بعضهم إثبات وكذا . 

 وعبل، جل الباري وذات -به قال من عند- والجوهر العرض، وذات الجسم، ذات بالذاتٌة التسمٌة فً اشتركت لما الذوات أن وذلك

 بد ال وأنه بنفسه، استقبلله بعدم والعرض بالتحٌز، الجسم كاختصاص الذوات، سائر عن به تتمٌز بما ذات كل اختصاص من بد فبل

 وأنه الصفة، هذه له ٌثبتون األخص بالصفة ٌقولون ال الذٌن أن مع الوجود، واجب بكونه تعالى الباري وذات فٌه، ٌحل شبح من له

المعنى فً األولٌن وافقوا فقد بها، مختص . 

ؼموض الباقٌات وفً واضحة، األولى أن إال أخص، صفة كلها الذاتٌة هللا صفات كانت وإن هذا . 

 اقتضاإها علٌهم ٌشكل وقد االقتضاء، معنى وهو تبلزما، األربع الصفات وبٌن بٌنها أن فمعناه األربع الصفات له اقتضت أنها وأما

 األخص الصفة ٌنفون والذٌن دلٌل، علٌها لهم ولٌس عندهم، خامسة صفة فكؤنها قدمنا، كما األخص الصفة ألنها الوجودٌة؛ الصفة فً

ذاته على زائدة أمور هللا صفات إن: بعضهم قول وكذا المعنى، فً األخرى للصفات الصفة هذه اقتضاء ٌثبتون . 

 من ذلك ؼٌر أو حٌا، بها ٌصٌر أو بها، ٌقدر أو بها، ٌعلم آلة هلل لٌس أن على مجمعون فالكل ذاته، صفاته: ٌقولون اآلخر والبعض

التشبٌه فٌلزم جسم، فً إال تحل ال األعراض ألن األعراض،؛ . 

الصفة هو عندهم فالثبوت ونحوها، والحٌاة، العلم، وثبوت القدرة، ثبوت ذاته على زائدة أمور هللا صفات: قالوا الذٌن أراد وإنما . 

 هً عندهم والصفة صفة، الثبوت ٌسمون ال أنهم إال سائرها، وكذا وعلمه، هللا، قدرة ثبوت ٌنكرون ال ذاته هللا صفات: ٌقولون والذٌن

أوضحنا كما والتسمٌة االصطبلح مجرد فً إذا فالخبلؾ مر، كما ٌثبتونه ال واألولون هللا، على ممتنع والعرض العرض، . 

 الباري، وذات والعرض، الجسم الذات ألن بذات، لٌس والثبوت الذات، هو الشًء أن أرادوا فإنما شًء، ال وال شًء ال: قولهم وأما

ٌخفى ال كما تناقض فٌه فلٌس شًء، ال: ٌقال حتى بعدم ولٌس شًء، فٌه ٌقال فبل -أثبته من عند- والجوهر . 

 الذاتٌة ثبوت ٌرٌدون فإنما القدم، فً ال األزل، وفً موجودة، ؼٌر ثابتة األزل فً ثابتة العالم ذوات إن: والمعتزلة هم قولهم وأما هذا

 .للذات

والوجود بذاتٌته، األمر نفس فً الحكم: نوعان به ٌتعلق ذات مثبل فالجسم . 

 والحاضر، الماضً، ٌشمل واألزل وجد، متى به ٌتعلق فإنما الوجود فً ال األزل، فً ثابت بذاتٌته والواقع األمر، نفس فً فالحكم

المتكلمٌن اصطبلح فً له أول ال الذي عن به وٌعبر وآخر، أول، له مخصوص وقت فهو القدم، بخبلؾ الدوام، وهو والمستقبل، . 

 أصول تكون أن فٌلزم بالموجود، ٌتعلقان وإنما بالمعدوم، والعلم القدرة، تتعلق أن ٌصح ال: قالوا الفبلسفة أن ذلك إلى ألجؤهم وإنما

المخالفة وكذا شٌئٌن، بٌن إال تكون ال المماثلة فإن والمخالفة، كالمماثلة، بهما، والعلم القدرة، لتتعلق قدٌمة، العالم أو العالم، . 



 ثابتة العالم ذوات بؤن فؤجابوا محال، بالمعدوم القدرة تعلق وأن ومعلوم، وعالم ومقدور، قادر بٌن إال ٌكونان ال كذلك، والعلم والقدرة

 أصوله أو العالم، ٌكون أن ٌلزم فبل بالثابت، أو بالثبوت، بل بالعدم، أو بالمعدوم، والعلم القدرة، تتعلق فلم دائما، ثابتة األزل، فً

الفبلسفة مع مناقشتهم على تطلع من ٌفهمه وما علٌه، كبلمهم ٌحمل ما أقرب هذا األزل، فً موجودة . 

بالموجود وال بالثابت، ال بالمعدوم، إال تتعلق ال القدرة بؤن الجمٌع على ٌجاب أن وٌمكن . 

قولهم تسلٌم فرض على لها الذاتٌة بثبوت ال معدوم، واإلٌجاد الذوات، بإٌجاد تعلقت القدرة فإن أصحابنا كبلم على أما . 

 والتؽٌٌر الحٌوانٌة، إلى الجماد كتؽٌٌر حال، إلى حال من حالها بتؽٌٌر أو الذوات، بتكثٌر تعلقت القدرة فإن: الفبلسفة على وأما

معدومان والتكثٌر . 

ذكرنا ما ؼٌر فً تإثر لم القدرة ألن معدومان؛ وهما وقعودنا، بقٌامنا، تعلقت قدرتنا وكذا . 

محال الحاصل وتحصٌل الحاصل، تحصٌل من ألنه بالموجود، القدرة تعلق المحال بل . 

 أنه القرآن به أخبرنا ما وبإٌجاد الحاضرة، بالذوات ٌتعلق فإنه أصحابنا كبلم على أما والمعدوم، بالموجود فمتعلق العلم وأما

 األشٌاء من حاضر هو وبما عدمت، وقد القرٌبة، المدة فً أفعالنا من مضى قد بما نعلم فؤلنا الفبلسفة؛ كبلم على وأما سٌحصل،

والمعدوم بالموجود، العلم تعلق فقد الموجودة، . 

نفسها فً مرادة ؼٌر وأنها محل، فً ال وأنها المراد، خلق مع ٌخلقها هللا وأن حقٌقة، أثبتها من عند اإلرادة فً الخبلؾ وأعظم . 

 ال عرض وهو بالمحال، القول ٌلزمهم ما وأعظم هللا، فً حالة إنها ٌقولون ال ألنهم التشبٌه؛ منه ٌلزم ال ألنه أٌضا؛ للتؤوٌل قابل وهو

محل فً . 

 إٌجادها، فً والمصلحة الحكمة بؤن عالم وهو أوجدها هللا أن وأما حقٌقٌة، إرادة بؽٌر إٌجادها المراد فإنما بإرادة ال اإلرادة إٌجاد وأما

 ننفً ألنا: تعالى مخلوقاته كل فً مثلهم لزمنا وإال العبث، ٌنفً خلقها فً الحكمة بؤن العلم ألن العبث،؛ ٌلزمهم فبل ذلك، ٌنفون فبل

خلقها فً الحكمة بؤن عالم وهو المخلوقات كل خلق إنه: نقول وإنما الحقٌقٌة، اإلرادة . 

 دلٌل لهم لٌس أن: األول: بجوابٌن المراد خلق عند ٌخلقها محل، فً ال عرض ٌخلقها إرادة هلل بؤن ٌقولون الذٌن على ٌجاب وقد هذا،

باطلة عاطلة فهً دلٌل ببل دعوى وكل ٌدعونه، ما على . 

 إرادة، بؽٌر كلها المخلوقات خلق وٌمكن ٌجوز فكذا إرادة، بدون المخلوقات عدد على إرادات إٌجاد أمكن إذا أنه: الثانً والجواب

تحكم والفرق . 

 محتاج أنه وال الكرسً، على وال العرش، على هللا إن: ٌقولون ال فإنهم حقٌقة، والصراط والعرش، والكرسً، اللوح، جوز من وكذا

 فً الحكمة وجه نعلم أن ٌلزم وال ٌعلمها، لحكمة هللا ٌخلقها أن ٌجوزون وإنما المإمنٌن، على مشقة الصراط فً أن وال اللوح، إلى

 فإذا والعبث، الحاجة عنه ننفً وأن والمصلحة، الحكمة فٌه ما إال ٌخلق ال هللا أن نعلم أن ٌلزمنا وإنما تعالى، مخلوقاته من فرد كل

 ٌكون أن ٌلزم وال هللا، بٌوت تسمى المساجد أن ترى أال الكلٌة، القاعدة هذه إلى أرجعناه المخلوقات بعض فً الحكمة وجه جهلنا

 أي وبٌن جوزوه ما بٌن وال والعبث، الحاجة، ونفً التشبٌه، نفً على مجمعون فالكل المساجد، وضع من التشبٌه ٌلزم ولم فٌها، حاال

 فهو القرآن فً الصراط ذكر وكلما ٌثبتوا، ولم جوزوا إنما أنهم مع العبث، وال الحاجة، وال التشبٌه، ٌلزم ال أي تبلزم، أي الثبلثة هذه

 فٌها، وٌضطربون الطلبة، بعض على تشتبه قد التً اإلشكاالت هذه أوضحنا وقد االستواء، معه ذكر إذا العرش وكذا عندهم، مجاز

الطاهرٌن الطٌبٌن بٌته أهل وعلى محمد سٌدنا على هللا وصلى كذلك، ولٌس األصول فً خبلفا ثمة أن بعضهم ٌتوهم وربما . 

مسؤلتان الطلبة بعض على ٌشكل وقد هذا : 

محال قادرٌن بٌن مقدور أن أصحابنا بعض قول: أحدهما . 

العشرة العلوم العقل أن بعضهم قول: الثانٌة . 

 ذلك، نحو أو مكان، إلى مكان من تحوٌله أو وضعه، أو شًء، حمل فً أكثر أو اثنٌن اشتراك ٌمكن ال أنه المراد فلٌس: األولى أما

: قال من على جواب وهذا والعكس، لعمر، فلٌس لزٌد كان إذا ألنه لعمر؛ كله وٌكون لزٌد، كله الفعل ٌكون أن ٌمكن ال أنه المراد بل

منها بؤدلة أصحابنا علٌهم فاحتج هللا، من العبٌد أفعال إن : 



 مقدورا بؤن أصحابنا بعض علٌهم فؤجاب ومنا، هللا من بؤنها علٌنا فؤجابوا القرآن، من مواضع عدة فً إلٌهم العبٌد أفعال نسب هللا أن

 ٌرٌد بؤن وعدما، وجودا به تتعلقا أن ألمكن وجودا به قدرتهما تتعلق أن أمكن لو وأنه سابقا، شرحنا ما على أي محال قادرٌن بٌن

واضح محال وهذا واحدة، حالة فً معدوما موجودا فٌكون ٌوجد، ال أن اآلخر وٌرٌد وجوده، أحدهما . 

 فقد فٌه كملت فمن له، عبلمة أنها المراد بل العقل، نفس هً أنها المراد ولٌس العشرة، العلوم مجموع العقل إن: بعضهم قول: الثانٌة

 من إال الثالث ٌعرؾ وال األول، عرؾ من إال الثانً ٌعرؾ ال: ٌقولون ألنهم التعداد؛ هذا إلى ٌحتاج ال أنه علٌهم ٌرد لكن عقله، كمل

 التمٌٌز، مقدار تبٌٌن ٌرٌدون ولعلهم التسعة، إلى ٌحتاج وال فقط، العاشر ٌذكروا أن ٌكفٌهم فكان العاشر، إلى وهكذا األولٌن، عرؾ

أعلم وهللا . 

 

[ النصٌحة ٌنابٌع كتاب فً النظر وجوب على احتجاجه على بحث ] ... 

الرحٌم الرحمن هللا بسم  

67)صفحة النصٌحة ٌنابٌع كتاب فً النظر وجوب على حاشٌة ): 

 العبد ٌكون ما: هو واللطؾ لطفا، بكونه وجوبه على احتج ثم واجب، والعقاب بالثواب العلم بؤن النظر وجوب على احتجاجه على

هلل الحمد. به كلؾ بما القٌام إلى أقرب معه : 

 رجل أتانا إذا أنه أراد المإلؾ ولعل كوجوبه، فٌجب به إال الواجب ٌتم ال الذي الواجب وإنما ٌجب، ال الواجب من المقرب ٌقال: قوله

 ٌماثل، وال ٌساوى، ال الذي الدائم بالخٌر به أرسلنً لما استجاب لمن بشٌر كله الكون وخلق ورزقكم خلقكم الذي من رسول أنا: وقال

 دفع ألن صادقا؛ كان إن الضرر لدفع دعوته فً النظر ٌجب فإنه ٌساوى، وال ٌماثل ال الذي بالشر دعوتً عن أعرض لمن ونذٌر

 الكاذب وتصدٌق كاذبا، ٌكون أن ٌحتمل ألنه قبٌحة؛ وهً نظر، دون من له االستجابة أو بالنظر، إال ٌتم وال عقبل، واجب الضرر

بالنظر إال الصادق من الكاذب معرفة ٌتم وال قبٌح، . 

 والمجد، الشرؾ بٌت من الرسول كان إذا سٌما قوي دلٌل وهو به، إال الواجب ٌتم ال مما وهو كبلمه، توجٌه من ٌمكن ما أحسن هذا

 لٌس وهو المقرب: هو اللطؾ وأن باللطؾ، عنه عبر لكنه ونحوها، العقل، ورجاحة واألمانة، الصدق، من الكمال بصفات موصوفا

توضٌحه فؤردنا الطلبة، بعض على االلتباس فحصل هذا، نحو ٌفٌد بما بعد من شرحه ثم بواجب، . 

[ والمكان الزمان فً بحث ] 

هلل والحمد هللا بسم  

علٌهما واشتمالهما بهما، إلحاطتهما الكائنات؛ ظرفا والمكان والزمان، هذا . 

 واألخوة، واألبوة، االبن، إلى والبنوة المالك، إلى الملكٌة كنسبة اعتبارٌا، أمرا ٌكون أن ٌبعد ال معنوي، بالكائنات الزمان وإحاطة

 والذرع، كالعدد، وانتهاء ابتداء، أٌضا والعدم والبقاء، والزوجٌة، والملكٌة، والحٌاة، الوجود، مقدار عن عبارة ألنه والزوجٌة؛

سوى سواء والوزن . 

 ونقصان والؽروب، الطلوع نفس ٌكون أن ٌبعد وال المقدار، ذلك لمعرفة وزٌادتها األهلة، ونقصان وؼروبها، الشمس، وطلوع

 والموزون الكفة، فً الوزنة وضع الوزن أن كما متقاربان، والمعنٌان األفبلك، حركة إنه: قٌل وقد عرضا، فٌكون وزٌادتها، األهلة،

الحبل مد والذرع األخرى، الكفة فً . 

 إذا تسامح، الكثٌفة األجسام بعض على الظرفٌة إطبلق وفً لطٌؾ، جسم وهو حسً، األجسام على واشتماله الهواء، فهو المكان وأما

الست الجهات بجمٌع محٌطة تكن لم . 

 بمعرفتهما واإلخبلل محل، إلى العدم ٌحتاج وال العدم، شبه وألنه التسلسل، للزوم فراغ، إلى الفراغ ٌحتاج وال الفراغ، الهواء ومحل

ذلك بمعرفة مكلفٌن فلسنا ٌضر، ال . 

 الفهرس
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[ =6 -[ ... وإدراكه وقدرته هللا علم إحاطة على الدلٌل  - 

[ 74 -[ ... الصفات فً بحث  - 

[ 73 -[ ... علٌها والجواب الصفات فً العدلٌة مذهب على الواردة الشبه  - 

[ 73 -[ ... التشبٌه ٌوجب ال التسمٌة فً االشتراك  - 

[ 78 -[ ... ذاته هللا صفات إن: قولنا على ٌرد ما على الجواب  - 

[ 79 -[ ... تعالى هللا حق فً اآللة عدم على الدلٌل  - 

[ :7 -[ ... علٌهم والجواب هللا صفات فً المعتزلة كبلم  - 

[ :7 -[ ... علٌهم والجواب هللا صفات فً المعتزلة كبلم  - 



[ :7 -[ ... البهشمٌة على الجواب  - 

[ >7 -[ ... األخص الصفة حول كبلم  - 

[ >7 -[ ... المخلوقٌن وصفات هللا صفات بٌن الفرق  - 

[ =7 -[ ... معطلة العدلٌة إن ٌقال ما على الجواب  - 

[ 84 -[ ... عنه ٌلزم وما التجسٌم نفً  - 

[ 83 -... [ الرإٌة فً فرٌد بحث  - 

[ 83 -[ ... التشبٌه ظاهرها التً اآلٌات على الجواب  - 

[ 86 -[ ... والمتشابه المحكم فً بحث  - 

[ 88 -[ ... الرإٌة نفً على النقلٌة األدلة  - 

[ 89 -{ [ ...  ناضرة ٌومئذ وجوه}  بـ االستدالل على الجواب  - 

[ ;8 -[ ... والكرسً العرش فً بحث  - 

[ >8 -[ ... القرآن حدوث على الدلٌل  - 

[ 94 -[ ... والمعانً األعراض نفً  - 

[ 93 -[ ... المعانً إثبات فٌها التً اآلٌات على الجواب  - 

[ 97 -[ ... العدل كتاب  - 

[ 99 -[ ... الظلم تعرٌؾ فً بحث  - 

[ :9 -[ ... األجل فً مسؤلة  - 

[ :9 -[ ... إلٌهم ونسبتها العباد، أفعال عن وتعالى سبحانه هللا تنزٌه  - 

[ ;9 -[ ... إلٌهم العباد أفعال ٌنسب القرآن  - 

[ >9 -[ ... علٌهم والجواب الجبر أهل شبه  - 

[ =9 -[ ... وجوابها الجبر، فً أخرى شبهة  - 

[ 4: -[ ... ٌطاق ال ما تكلٌؾ فً وجوابها شبهة  - 

[ 3: -[ ... بالمعاصً الرضا عن تعالى هللا تنزٌه  - 

[ 6: -[ ... تعالى هللا إلى المعاصً نسبة فً أخرى شبهة  - 

[ 8: -[ ... بالمعاصً هللا برضاء القول من تلزم التً المخازي  - 

[ :: -[ ... والوعٌد والوعد النبوة كتاب  - 

[ :: -[ ... ومعجزاتهم األنبٌاء  - 



[ ;: -[ ... والوعٌد الوعد  - 

[ ;: -[ ... عنه هللا وتنزٌه الكذب قبح فً بحث  - 

[ ;: -[ ... الوعٌد صدق على األدلة  - 

[ =: -{ [ ...  وسعٌد شقً فمنهم: } تعالى قوله فً وجوابها شبهة  - 

[ 4; -[ ... المشٌئة آٌة فً بحث  - 

[ 3; -[ ... الشفاعة فً بحث  - 

[ 6; -[ ... الكبائر ألهل الشفاعة ثبوت عدم على األدلة  - 

[ 7; -[ ... الكبائر أصحاب خلود على السنة من األدلة  - 

[ 9; -[ ... الكبائر ألهل شفاعتً على الجواب  - 

[ :; -[ ... وحقٌقته اإلٌمان  - 

[ ;; -[ ... الشرعً اإلٌمان  - 

[ >; -[ ... الشرعً اإلٌمان على السنة من األدلة  - 

[ =; -[ ... والكبائر الصؽائر فً بحث  - 

[ 3> -[ ... ومعناه الوزن  - 

[ 3> -[ ... علٌهم والجواب الوزن فً المرجئة كبلم  - 

[ 6> -[ ... الموزانة أثبت من على الجواب  - 

[ 8> -[ ... المنكر عن والنهً بالمعروؾ األمر  - 

[ 9> -[ ... وشروطه بالمعروؾ باألمر المراد  - 

[ 9> -[ ... ومعناه المنكر عن النهً  - 

[ :> -[ ... الدٌن أصول فً الزٌدٌة وأئمتنا أسبلفنا اتفاق فً بحث  - 

[ => -[ ... النصٌحة ٌنابٌع كتاب فً النظر وجوب على احتجاجه على بحث  - 

[ => -[ ... والمكان الزمان فً بحث  - 

3= -...  الفهرس  - 

 

 ٌواقعوا لم أنهم مع لهم، ٌؽفر لم إن بالخسران أنفسهم على فحكموا الصؽاٌر، فعل على عوتبوا علٌهم هللا صلوات األنبٌاء إن: قٌل فإن

 الكبائر، ٌواقعوا لم أنهم والحال وأوخذوا عوتبوا إذا أنهم: الموفق وهللا فالجواب( إلخ... تجتنبوا إن: )تعالى هللا قال وقد الكبائر،

الكبٌرة ٌجتنب لم إن الصؽٌرة واقع من بمإاخذة الحكم هً والمسؤلة واقعها من ٌإاخذ أن فباألولى . 

الكبائر؟ مواقعة عدم مع علٌهم هللا صلوات األنبٌاء أوخذ فلم: قٌل فإن  



 الصبلة علٌه موسى قوم توبة أن ترى أال تختلؾ، وشرائعهم( إلخ... تجتنبوا إن: )تعالى بقوله الخطاب فً ٌدخلوا لم إنهم: له قٌل

 ٌجوز أنه المسؤلة وحاصل ،(ومنهاجا شرعة منكم جعلنا لكل) وسبلمه آله وعلى علٌه هللا صلوات نبٌئنا أمة توبة ؼٌر والسبلم

نفسها( تجتنبوا إن: )آٌة علٌه دلت قد بل شرعً وال عقلً مانع ذلك من ٌمنع ولم الصؽٌرة على المإاخذة . 

 

 دلٌل لهم لٌس أن األول بجوابٌن المراد خلق عند ٌخلقها محل فً ال عرض ٌخلقها أراده هللا بؤن ٌقولون الذٌن على ٌجاب وقد هذا

 إرادة بدون المخلوقات عدد على إرادات إٌجاد أمكن إذا أنه الثانً والجواب باطلة عاطلة فهً دلٌل ببل دعوى وكل ٌدعونه ما على

تحكم والفرق إرادة بؽٌر كلها المخلوقات خلق وٌمكن ٌجوز فكذا . 

(1/13) 

<PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>49                                                          </PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>值塉

䕔彌䵍彉䉅住彋〲㔰㈾2                            㰀倯塉䕔彌䵍彉䉅住彋〲㔰 


